Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3128995-1

Сатып алудың атауы:

Емшек сүтіне бейім алмастырғыштар

Лоттың нөмірі:

№ 24968858-ОК1

Лоттың атауы :

Қоспа

Лоттың сипаттауы:

балаларға арналған, сүттен, құрғақ

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Құрамы: ақуыз құрамы-1,8 г / 100 мл, көмірсулар - 9,2 г/100 мл,
лактоза - 0,5 г/100мл ( 5,4%), тағамдық талшықтар - 0,3 г/100 мл,
майлар - 1,9 г/100 мл артық емес, оның ішінде СЦТ -1,0 г/100мл
(53%), селен - 1,2 мкг/100 мл артық емес, йод - кемінде 13
мкг/100мл., В6 витамині 58 мкг/100мл-ден кем емес туғаннан
бастап балаларға арналған орташа бүйрек триглицеридтері бар
төмен белсенді қоспа.әртүрлі пайда болған ас қорытудың бұзылуы
кезінде орам 300 г. бойынша

Саны, көлемі:

144

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:

Құрамы: ақуыз құрамы-1,8 г / 100 мл, көмірсулар - 9,2 г/100 мл,
лактоза - 0,5 г/100мл ( 5,4%), тағамдық талшықтар - 0,3 г/100 мл,
майлар - 1,9 г/100 мл артық емес, оның ішінде СЦТ -1,0 г/100мл
(53%), селен - 1,2 мкг/100 мл артық емес, йод - кемінде 13
мкг/100мл., В6 витамині 58 мкг/100мл-ден кем емес туғаннан
бастап балаларға арналған орташа бүйрек триглицеридтері бар
төмен белсенді қоспа.әртүрлі пайда болған ас қорытудың бұзылуы
кезінде орам 300 г. бойынша 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:

№ 24968858-ОК1

Наименование лота:

Смесь

Описание лота:

для детей, молочная, сухая

Дополнительное
описание лота:

Состав: содержание белка - 1,8 г/100 мл, углеводов - 9,2 г/100 мл,
лактозы - 0,5 г/100мл ( 5,4%), пищевых волокон - 0,3 г/100 мл,
жиры - не более 1,9 г/100 мл, из них СЦТ -1,0 г/100мл (53%),
селен - не более 1,2 мкг/100 мл, йод - не менее 13 мкг/100мл.,
витамин В6 не менее 58 мкг/100мл Низколактозная смесь со
среднецепочечными триглицеридами для детей с рождения.при
нарушениях пищеварения различного происхождения упаковка
по 300 г.

Количество:

144

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):

Состав: содержание белка - 1,8 г/100 мл, углеводов - 9,2 г/100 мл,
лактозы - 0,5 г/100мл ( 5,4%), пищевых волокон - 0,3 г/100 мл,
жиры - не более 1,9 г/100 мл, из них СЦТ -1,0 г/100мл (53%),
селен - не более 1,2 мкг/100 мл, йод - не менее 13 мкг/100мл.,
витамин В6 не менее 58 мкг/100мл Низколактозная смесь со
среднецепочечными триглицеридами для детей с рождения.при
нарушениях пищеварения различного происхождения упаковка
по 300 г. Срок годности смеси на момент поставки должен
составлять не менее половины общего срока годности.

