Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3128995-1

Сатып алудың атауы:

Емшек сүтіне бейім алмастырғыштар

Лоттың нөмірі:

№ 22635090-ОК1

Лоттың атауы :

Қоспа

Лоттың сипаттауы:

балаларға арналған, сүттен, құрғақ

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

6 айдан 12 айға дейінгі балаларды тамақтандыру үшін
бейімделген гипоаллергенді құрғақ сүт қоспасы құрамында
тағамдық талшықтары бар сарысулық ақуыздың ішінара
гидролизімен, фруктоолигосахаридтердің пребиотиктері, 2-FL
олигосахаридтері бар ( құрамында арахидонды
полинанықанықпаған майлы қышқыл және C.cohnii, лютеин
майлары бар докозагексаен полинанықанықпаған майлы
қышқыл), нуклеотидтермен, нуклеотидтермен, лактозаның
азайған құрамы 0.2 г/100 мл-ден аспайтын, пальма майы жоқ
оңтайлы май композициясы бар. орам кемінде 375 гр

Саны, көлемі:

480

Өлшем бірлігі:

Бума

Жеткізу орны:

711210000, Астана қ., "Есіл" ауданы Мәнгілік ел даң., 16/1

Жеткізу мерзімі:

келісім шарттың талаптарына сәйкес

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

6 айдан 12 айға дейінгі балаларды тамақтандыру үшін
бейімделген гипоаллергенді құрғақ сүт қоспасы құрамында
тағамдық талшықтары бар сарысулық ақуыздың ішінара
гидролизімен, фруктоолигосахаридтердің пребиотиктері, 2-FL
олигосахаридтері бар ( құрамында арахидонды
полинанықанықпаған майлы қышқыл және C.cohnii, лютеин
майлары бар докозагексаен полинанықанықпаған майлы
қышқыл), нуклеотидтермен, нуклеотидтермен, лактозаның
азайған құрамы 0.2 г/100 мл-ден аспайтын, пальма майы жоқ
оңтайлы май композициясы бар. орам кемінде 375 гр Жеткізу
кезінде қоспанын сақталу мерзімі жалпы сақталу мерзімінің
шегінің жартысынан кем болмауы керек.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3128995-1

Наименование закупки:

адаптированныt заменители грудного молока

Номер лота:

№ 22635090-ОК1

Наименование лота:

Смесь

Описание лота:

для детей, молочная, сухая

Дополнительное
описание лота:

Гипоаллергенная адаптированная сухая молочная смесь с 6 до12
месяцев для вскармливания детей высоким риском
возниконвения аллергии с частичным гидролизом сывороточного
белка с содержанием пищевых волокон, пребиотиков
фруктоолигосахаридов, олигосахаридов 2-FL с компонентами для
развития головного мозга и зрения ( содержанием арахидоновой
полиненасыщенной жирной кислоты и докозагексаеновой
полиненасыщенной жирной кислоты из масла C.cohnii, лютеина),
нуклеотидами, со сниженным содержанием лактозы, не более 0.2
г/100 мл с оптимизированной жировой композицией без
пальмового масла. упаковка не менее 375 гр

Количество:

480

Единица измерения:

Упаковка

Места поставки:

711210000, г.Астана, район "Есиль" Мәнгілік ел даң., 16/1

Срок поставки:

согласно условий договора

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Гипоаллергенная адаптированная сухая молочная смесь с 6 до12
месяцев для вскармливания детей высоким риском
возниконвения аллергии с частичным гидролизом сывороточного
белка с содержанием пищевых волокон, пребиотиков
фруктоолигосахаридов, олигосахаридов 2-FL с компонентами для
развития головного мозга и зрения ( содержанием арахидоновой
полиненасыщенной жирной кислоты и докозагексаеновой
полиненасыщенной жирной кислоты из масла C.cohnii, лютеина),
нуклеотидами, со сниженным содержанием лактозы, не более 0.2
г/100 мл с оптимизированной жировой композицией без
пальмового масла. упаковка не менее 375 гр Срок годности смеси
на момент поставки должен составлять не менее половины
общего срока годности.

