Файл 2.
Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості
предмета закупівлі: Спеціальні продукти харчування для хворих
на фенілкетонурію. Закупівля на Prozorro UA-2021-02-24-005302-b

Обґрунтування технічних та якісних характеристик
та очікуваної вартості предмета закупівлі:
Спеціальні продукти харчування для хворих на фенілкетонурію
(Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей для дітей від 8 років, хворих на
фенілкетонурію PKU Nutri 3 Concentrated) -88 банок по 500гр.
ДК 02162015: 15880000-0
поживними речовинами

Спеціальні

продукти

харчування

збагачені

Закупівля на PROZORRO.gov.ua : UA-2021-02-24-005302-b Відкриті торги
Очікувана вартість – 264000.00грн
Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі: Спеціальні продукти
харчування для хворих на фенілкетонурію визначені щоб забезпечити потребу в
медикаментах для життєвозамісної терапії і лікувальному харчуванні в
амбулаторних умовах хворих на фенілкетонурію та щоб покращити якість життя
хворих та досягти їх гармонійного фізичного розвитку;
Фенілкетонурія – це вроджене генетично обумовлене порушення метаболізму
незамінної амінокислоти фенілаланіну, яка надходить в організм з харчовим білком, тому
проводити безперервне харчування спеціальною лікувальною сумішшю важливо. Суміш –
це білковий гідролізат без фенілаланіну, який заміняє повноцінний харчовий білок. При
відсутності лікувального харчування відбувається накопичення фенілаланіну в клітинах
центральної нервової системи, що в подальшому тягне за собою незворотні прогресуючі
зміни (важка розумова відсталість, судоми, повна залежність від стороннього догляду). При
проведенні адекватного замінного харчування спеціальною сумішшю можлива повна
реабілітація та повноцінна адаптація до соціального життя.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалось з урахуванням
кошторисних призначень на 2021 рік.- 264000грн
У звязку з відміною торгів із-за відсутності учасників по закупівлі UA-2021-02-05003716-a оголошено повторну закупівлю з врахуванням ринкової вартості товару
станом на лютий 2021року: кількість товару становить 88 банок по 500гр
Медико-технічні вимоги до товару:
Спеціальний продукт харчування для осіб від 8 років та дорослих хворих на ФКУ АКС
«PKU Nutri 3 Concentrated» (банка 500 грам) або еквівалент:
1. Вміст білка (в еквіваленті) у 100 грамах сухого продукту не менше – 70 грам.
2. Енергетична цінність в 100 грамах сухого продукту не більше – 297 ккал.
3. Кількість незамінних та напівзамінних амінокислот повинна складати не менше –81,0 грама

на 100 грам білка продукту – оптимальна, що адаптована до вікової категорії хворих;
4. Кількість сірковмісних амінокислот (метіонін+цистин) повинна складати не менше – 3,71
грама на 100 грам білка продукту;
5. Кількість тирозину повинна складати не менше – 4,52 грама у 100 грамах білка продукту;
6. Вміст жиру в 100 г сухого продукту – 0 (не допускається).
7. Вміст вуглеводів в 100 г сухого продукту – 4,3 грама, та глюкози не менше 0,2 грама.
8. Спеціальний продукт повинен вміщувати мінеральні речовини, мікроелементи та вітаміни у
достатній збалансованій кількості.
9. Продукт повинен бути розфасований у жестяні банки не більше 500 грамів.
10. Продукт повинен бути вироблений з дотриманням умов належного виробництва та бути
безпечним для використання;
11. Без ароматизаторів та смакових добавок.

