
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХН ІЧН И Х ТА ЯК ІС Н И Х ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛ І, 
РОЗМІРУ БЮ ДЖ ЕТНОГО  ПРИЗНАЧЕННЯ, О Ч ІКУВАН О Ї ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛ І 

1 Іредмет закупівлі: код ДК 021:2015: 15880000-0 - Спеціальні продукти харчування, збагачені 
поживними речовинами (лікувальне харчування для дітей хворих на фенілкетонурію (Лот 1- 

Афеніл 1; Лот 2-ФКУ Анамікс Інфант; Лот З-Афеніл гель; Лот 4-ФКУ Нутрі 1 Енерджі; Лот5-ФКУ Нутрі 
1 Концентрат; Лот 6-Коміда ФКУ А; Лот 7-Коміда ФКУ А формула+LCP; Лот 8-Коміда ФКУ В; Лот 9- 
Коміда ФКУ В формула +LCD; Лот 10-ФКУ Нутрі 2 Енерджі; Лот 11-ФКУ Нутрі 2 Концентрат; Лот 12-

Афеніл експрес з нейтральним смаком).

Очікувана вартість: 2 757 200,00 грн. (два мільйони сімсот п’ятдесят сім тисяч двісті
гривень 00 копійок)

Найменування замовника: Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької 
обласної державної адміністрації
2. Місцезнаходження: Україна, 21036, Вінницька обл., м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7.
3.Код ЄДРПОУ замовника: 43770299

Ідентифікатор закупівлі: UA - 2021- 06 - 03 - 010920 -Ь

1 . Обгрунтування доцільності закупівлі. В зв’язку з виділеними Міністерством охорони 
здоров’я України 2757200 (два мільйони сімсот п’ятдесят сім тисяч двісті) гривень по
програмі «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру» та в зв'язку потребою «Забезпечення лікувальним 
харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію» .

2. Обгрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Медико-технічні
вимоги

до спеціальних продуктів для дітей хворих на фенілкетонурію
МЕДИКО-ТЕХНІЧІII ВИМОГИ 

на закупівлю товару
ДК 021:2015: 15880000-0 - Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними 
речовинами.(Лікувальне харчування для дітей хворих на фенілкетонурію (Лот 1-Афеніл 
1;Лот 2-ФКУ Анамікс Інфант;Лот З-Афеніл гель,Лот 4-ФКУ Нутрі 1 Енерджі;Лот5-ФКУ Нутрі 1 
Концентрат;Лот 6-Коміда ФКУ А;Лот 7-Коміда ФКУ А формула+І.СР;Лот 8-Коміда ФКУ В;Лот 
9-Коміда ФКУ В формула ;Лот 10-ФКУ Нутрі 2 Енерджі;Лот 11-ФКУ Нутрі 2 Концентрат;Лот 
12-Афеніл експрес з нейтральним смаком)

Згідно Наказу МОЗ України №2498 від 17.12.19 р. «Про затвердження методичних рекомендацій з 
планування та розрахунку потреби в лікарських засобах, продуктах спеціального харчування та 
виробах медичного призначення, що закуповуються за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджетів» відповідно до яких сформовані медико-технічні вимоги, тобто:

1. Набір амінокислот (кількість) в суміші - найвищий.
2. Вміст суми незамінних та напівзамінних амінокислот (г) в 100 гр. білка оптимальний, що 

адаптований до вікової категорії хворого. Незамінні та напівзамінні амінокислоти: ізолейцин, 
лейцин, лізин, метіонін, треонін. триптофан, валін, аргінін, гістидин, тирозин, цистин. Присутність 
фенілаланіну допускається - згідно нормативів.

3. Вміст суми амінокислот, які вміщують сірку (метіонін та цистин), в 100 гр. білка - 
оптимальний, що адаптований до вікової категорії хворого.

4. Вміст тирозину (г) в 100 гр. білка - оптимальний, що адаптований до вікової категорії 
хворого.



5. Вуглеводний комплекс забезпечено за рахунок моносахаридів та полісахаридів при 

мінімальному вмісті сахарози.

6. Наявність в суміші необхідних мінеральних речовин, мікроелементів і вітамінів у збалансованій 

кількості.

7. Найменша вартість забезпечення хворого одним грамом білка при закупівлі даного продукту, 

враховуючи відсотковий вміст білка в продукті (умовна вартість 1 гр. білка продукту ).
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Загальні вимоги:

1. Товар має бути зареєстрований в Україні. Для підтвердження учасник 

надає копію документу щодо відповідності товарів вимогам діючого 

санітарного законодавства.

2. Товар повинен мати підтвердження якості виробничого процесу даних 

продуктів. Для підтвердження учасник надає копію міжнародного сертифікату 

якості на товар.



3. Текст маркування (етикетування) затверджений належним чином.

4. Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не 
менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження 

учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару.

5. Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з дати 

отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний 
лист про строк поставки товару.

Лот І'Аф еніл Експрес з апельсином (або еквівалент) - спеціальний 
продукт харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року 
народження.

• вміст білка у 100 гр. суміші - не менше 60,0 гр;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші -  згідно нормативів;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 71,9 гр.;
• загальна кількість білка 18000 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у упаковці не менше 30 пакетів по 

25 грам
• форма випуску -  упаковки;
• кількість -  40 иит.

Лот 2: Ф КУ Анамікс Інфантіабо еквівалент)- спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію. Порошкоподібна суміш для 
дітей віком від народження до 12 міс. та для подальшого годування дітей до З 
років.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 13,1 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 15,5гр.;
• загальна кількість білка -  6026,0 гр. ;
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 400 гр.
• форма випуску -  банки;
• кількість - 1 1 5  иит.



3. Текст маркування (етикетування) затверджений належним чином.

4. Строк придатності товару на момент поставки повинен становити не 
менше одного року від загального терміну придатності. Для підтвердження 

учасник надає гарантійний лист про термін придатності товару.

5. Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з дати 

отримання письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний 
лист про строк поставки товару.

Лот 1 -.Афеніл Експрес з апельсином (або еквівалент) - спеціальний 
продукт харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року 
народження.

• вміст білка у 100 гр. суміші - не менше 60,0 гр;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші -  згідно нормативів;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 71,9 гр.;
• загальна кількість білка 18000 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у упаковці не менше 30 пакетів по 

25 грам
• форма випуску -  упаковки;
• кількість -  40 шт.

Лот 2: Ф КУ Анамікс Інфантіабо еквівалент)- спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію. Порошкоподібна суміш для 
дітей віком від народження до 12 міс. та для подальшого годування дітей до З 
років.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 13,1 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 15,5гр.;
• загальна кількість білка -  6026,0 гр. ;
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 400 гр.
• форма випуску -  банки;
• кількість - 1 1 5  шт.



Лот 3: Афеніл - гель нейтральний (або еквівалент) - спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію від б міс. народження. 
Упаковка 720 гр. (ЗО пакетиків по 24 гр.).

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 41,7 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 50,33 гр.;
• Кількість незамінних та напівзамінних амінокислот повинна складати 

не менше 30,3 гр. на 100,0 гр. білка продукта.
• загальна кількість білка 15600, 0 гр.
• формо випуску -  упаковки;
• кількість -  52 шт.

Лот 4 .ФКУ Нутрі 1 Енерджі (або еквівалент).- спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію. Порошкоподібна суміш для 
дітей віком від народження до 12 міс та для подальшого годування дітей до З 
років.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 11,9 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати кількість амінокислот на 100 гр. суміш і- 

не менше 13,8 гр.;
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 400 гр.;
• загальна кількість білка 1190, 0 гр.
• форма випуску -  банки;
• кількість -  25 шт.

Лот 5 : ФКУ Нутрі 1 Концентрат (або еквівалент)- спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від народження до 12 
міс.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не менше 50,0 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати кількість амінокислот на 100 гр. суміші- 

не менше 58,0 гр.;
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 500 гр.;
• загальна кількість білка 6250, 0 гр.
• форма випуску -  банки;
• кількість -  25 шт.



Лот 6: Комідо ФКУ А (або еквівалент)- спеціальний продукт харчування для 
дітей хворих на фенілкетонурію віком від народження.

• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати кількість амінокислот на 100 гр. суміші - 

не менше 72,00 гр.;
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 500 гр.;
• загальна кількість білка 37200, 0 гр.
• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 60,0 гр.;
• формо випуску -  банки;
• кількість -1 2 4  шт.

Лот 7 :Комідо ФКУ А Формуло + LCP- спеціальний продукт харчування 
для дітей хворих на фенілкетонурію віком від народження .

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не менше 12,0 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 14,0 гр.;
• загальна кількість білка 9840, 0 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці 

ємністю не менше 400 гр.
• формо випуску -  бонки;
• кількість -  205 шт.

Лот 8: Комідо ФКУ В (або еквівалент).^ спеціальний продукт харчування 
для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року народження.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не більше 73,0 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 88,0 гр.;
• загальна кількість білка 65700, 0 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 500 гр.
• Формо випуску -  банки;
• кількість - 180 шт.

Лот9: Комідо ФКУ В Формуло (або еквівалент)- спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року 
народження.



• вміст білка у 100 гсухої суміші - не менше 31,0 г;
• вміст фенілаланіну на 100 г суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 г 

суміші - не менше 37,0 г;
• загальна кількість білка 23250, Огр.
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 500 гр.
• формо випуску -  банки;
• кількість -  150 шт.

Лот 10:ФИУ Нутрі 2 Енерджі (або еквівалент) - спеціальний продукт 
харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року народження.

• вміст білка у 100 гр.сухої суміші - не більше 27,0 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 31,3 гр.;
• загальна кількість білка 19612,8 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 454 гр.
• формо випуску -  бонки;
• кількість - 1 6 0  шт.

Лот 11 : ФКУ Нутрі 2 Концентрат (або еквівалент) - спеціальний 
продукт харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року 
народження.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не менше 60,0 гр;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів ;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 69,5 гр;
• загальна кількість білка 54000 , 0 гр.
• продукт повинен бути розфасованим у герметичній упаковці ємністю 

не менше 500 гр.
• форма випуску -  банки;
• кількість - 1 8 0  шт.



Лот 12: Лфеніл Експрес з нейтральним смаком (або еквівалент) - спеціальний 
продукт харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 1 року 
народження.

• вміст білка у 100 гр. сухої суміші - не менше 60,0 гр.;
• вміст фенілаланіну на 100 гр. суміші - згідно нормативів;
• продукт повинен вміщувати загальну кількість амінокислот на 100 гр. 

суміші - не менше 71,9 гр.;
• загальна кількість білка 19800, 0 гр.

продукт повинен бути розфасованим у упаковці не менше 30 пакетів по 25,0гр.

• формо випуску -  упаковки;
• кількість -  44 шт.

Всі посилання па торговельну .марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, 
джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»

3.Обгрунтування розміру бюджетного призначення. В зв 'язку  з виділеними 
Міністерством охорони здоров’я України 275721Н» (два мільйони сімсот п’ятдесят сім 
тисяч двісті) гривень по програмі «Забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм та комплексних заходів програмного характеру» та в зв 'язку  потребою 
«Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію» .

». Відповідно до цієї суми була оголошена і закупівля.

4.Обгрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до кількості хворих дітей 
на фенілкетонурію. обрахованої Замовником на основі даних попереднього року та обсягу 
фінансування

5. Обгрунтування очікуваної вартості. Очікувана вартість обрахована відповідно до цін на 
ринку та потреб минулого року.


