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Про оприлюднення інформації
щодо проведення тендеру

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016  
№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» Департамент 
охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) направляє для оприлюднення на офіційному 
веб-сайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію щодо 
проведення тендеру на закупівлю: 15880000-0 Спеціальні продукти 
харчування, збагачені поживними речовинами (Продукти лікувального 
харчування для хворих на бульозний епідермоліз, 13 лотів).

Додаток: на 6 арк. в 1 прим.

Заступник начальника управління
економіки                                                                                Леся ШМУЛЬКО

Лілія Беденок  284 08 10



15880000-0 Спеціальні продукти харчування, збагачені поживними 
речовинами (Продукти лікувального харчування для хворих на 

бульозний епідермоліз, 13 лотів)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 
закупівлі**:

Лот 1 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціального дієтичного споживання Nutridrink Protein Berries Flavour / Нутрідрінк 
Протеїн зі смаком лісових плодів, 125 мл, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:
- вміст білка у 100 мл готової суміші - не менше 14 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 240 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 9,4 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не менше 24,4 г;
- осмолярність - не вище 570 мОсмол/л;
- вікова категорія - від 6 років та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 2 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціального дієтичного споживання Nutridrink Protein Mocha Flavour / Нутрідрінк 
Протеїн зі смаком мокко, 125 мл, або еквівалент - 36 од. 

Спеціальні вимоги:
- вміст білка у 100 мл готової суміші - не менше 14 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 240 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 9,4 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не менше 24,4 г;
- осмолярність - не вище 570 мОсмол/л;
- вікова категорія - від 6 років та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 3 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціального дієтичного споживання Nutridrink Protein Cool Red Fruits Flavour / 
Нутрідрінк Протеїн охолоджуючий зі смаком червоних плодів, 125 мл, або еквівалент - 
768 од. 

Спеціальні вимоги:
- вміст білка у 100 мл готової суміші - не менше 14 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 240 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 9,4 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не менше 24,4 г;
- осмолярність - не вище 570 мОсмол/л;
- вікова категорія - від 6 років та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 4 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Cubitan / Кубітан, 200 мл, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:
- вміст білка у 100 мл готової суміші - не менше 8 г;
- вміст L-аргініна у 100 мл готової суміші - не менше 1,5 г;



- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не більше 130 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 3 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не більше 15 г;
- осмолярність - не вище 500 мОсмол/л;
- вікова категорія - від 3 років та старше, дорослі;
- смаки в асортименті (полуниця, ваніль, шоколад).
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 5 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Nutricomp Drink Plus Vanilla / Нутрікомп Дрінк Плюс Ваніль, 
200 мл, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:
- повноцінна, збалансована по всім нутрієнтам, готова до застосування рідка суміш 

для пацієнтів із підвищеною потребою у білку та енергії; призначена для перорального 
застосування у якості основного чи додаткового харчування для дітей від 4 років та 
старше, дорослих;

- форма випуску - пластикова пляшка 200 мл;
- вміст білка у 100 мл готової суміші - 6 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - 150 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - 5 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - 20 г;
- наявність затвердженої україномовної етикетки на пляшці з вказаним вмістом 

речовин у 100 мл суміші;
- осмолярність - 455-505 мОсмол/л (в залежності від смаку).
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 6 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Nutricomp Drink Plus Banana / Нутрікомп Дрінк Плюс Банан, 
200 мл, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:
- повноцінна, збалансована по всім нутрієнтам, готова до застосування рідка суміш 

для пацієнтів із підвищеною потребою у білку та енергії; призначена для перорального 
застосування у якості основного чи додаткового харчування для дітей від 4 років та 
старше, дорослих;

- форма випуску - пластикова пляшка 200 мл;
- вміст білка у 100 мл готової суміші - 6 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - 150 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - 5 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - 20 г;
- наявність затвердженої україномовної етикетки на пляшці з вказаним вмістом 

речовин у 100 мл суміші;
- осмолярність - 455-505 мОсмол/л (в залежності від смаку).
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 7 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Nutricomp Drink Plus Strawberry / Нутрікомп Дрінк Плюс 
Полуниця, 200 мл, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:



- повноцінна, збалансована по всім нутрієнтам, готова до застосування рідка суміш 
для пацієнтів із підвищеною потребою у білку та енергії; призначена для перорального 
застосування у якості основного чи додаткового харчування для дітей від 4 років та 
старше, дорослих;

- форма випуску - пластикова пляшка 200 мл;
- вміст білка у 100 мл готової суміші - 6 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - 150 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - 5 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - 20 г;
- наявність затвердженої україномовної етикетки на пляшці з вказаним вмістом 

речовин у 100 мл суміші;
- осмолярність - 455-505 мОсмол/л (в залежності від смаку).
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 8 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Продукт спеціального 
дієтичного споживання для ентерального харчування Resource Optimum / Ресурс 
Оптимум, 400 г, або еквівалент - 48 од. 

Спеціальні вимоги:
- енергетична цінність - 1911/456 кДж/ккал;
- білки - 18,5 г;
- жири - 17,5 г;
- вуглеводи - 53,2 г;
- харчові (пребіотичні) волокна - 5,6 г;
- осмолярність - 249 мОсмол/л.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 9 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціального дієтичного споживання Nutrison Powder / Нутрізон Паудер, 430 г, або 
еквівалент - 36 од. 

Спеціальні вимоги:
- вміст білка у 100 г сухої суміші - не менше 18 г;
- джерело білка - 100% білок коров’ячого молока (казеїнат);
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 420 ккал;
- вміст жирів у 100 г сухої суміші - не менше 18 г;
- вміст вуглеводів у 100 г сухої суміші - не більше 60 г;
- без харчових волокон, без штучних підсолоджувачів;
- вік - від 1 року та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 10 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Remune Peach / Ремьюн Персик, 200 мл, або еквівалент - 150 
од. 

Спеціальні вимоги:
- пероральна харчова добавка з високим вмістом ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) і 

ДГК (докозагексаєнова кислота) з риб’ячого жиру, на основі фруктового соку з високим 
вмістом білка. Концентрація поживних речовин робить його придатним для використання 
в якості цільового харчування при захворюванні на рак, коли спостерігається кахексія 
(втрата ваги, втрата м’язової маси, анорексія, запалення і порушення обміну речовин); 
призначена для перорального застосування для дітей від 4 років та старше, дорослих;



- вміст білка у 100 мл готової суміші - 4,8 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - 111 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - 5,6 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - 10 г;
- наявність затвердженої україномовної етикетки на пляшці з вказаним вмістом 

речовин у 100 мл суміші;
- відсутність глютену;
- низький глікемічний індекс - 21;
- Омега-3 жирні кислоти - 1,2 г;
- харчові волокна - 0,5 г;
- емульсія на основі фруктового соку 86%;
- осмолярність - 698 мОсмоль/л.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 11 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Remune Raspberry / Ремьюн Малина, 200 мл, або еквівалент - 
270 од. 

Спеціальні вимоги:
- пероральна харчова добавка з високим вмістом ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) і 

ДГК (докозагексаєнова кислота) з риб’ячого жиру, на основі фруктового соку з високим 
вмістом білка. Концентрація поживних речовин робить його придатним для використання 
в якості цільового харчування при захворюванні на рак, коли спостерігається кахексія 
(втрата ваги, втрата м’язової маси, анорексія, запалення і порушення обміну речовин); 
призначена для перорального застосування для дітей від 4 років та старше, дорослих;

- вміст білка у 100 мл готової суміші - 4,8 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - 111 ккал;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - 5,6 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - 10 г;
- наявність затвердженої україномовної етикетки на пляшці з вказаним вмістом 

речовин у 100 мл суміші;
- відсутність глютену;
- низький глікемічний індекс - 21;
- Омега-3 жирні кислоти - 1,2 г;
- харчові волокна - 0,5 г;
- емульсія на основі фруктового соку 86%;
- осмолярність - 698 мОсмоль/л.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 12 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Supportan Drink Berries / Суппортан Дрінк Лісові Ягоди, 200 
мл, або еквівалент - 68 од. 

Спеціальні вимоги:
- повноцінний висококалорійний питний харчовий продукт з харчовими волокнами 

(1,5 ккал/мл);
- вміст білка у 100 мл готової суміші -  не менше 10 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 150 ккал;
- вміст харчових волокон у 100 мл готової суміші - 1,5 г;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 6,7 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не більше 11,6 г;



- продукт повинен бути розфасованим у герметичні упаковки, ємністю не більше 
200 мл

- вік - від 3 років та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Лот 13 - 15881000-7 Гомогенізовані продукти харчування - Харчовий продукт для 
спеціальних медичних цілей Supportan Drink Cappuccino / Суппортан Дрінк Каппучіно, 
200 мл, або еквівалент - 12 од.

Спеціальні вимоги:
- повноцінний висококалорійний питний харчовий продукт з харчовими волокнами 

(1,5 ккал/мл);
- вміст білка у 100 мл готової суміші -  не менше 10 г;
- енергетична цінність у 100 мл готової суміші - не менше 150 ккал;
- вміст харчових волокон у 100 мл готової суміші - 1,5 г;
- вміст жирів у 100 мл готової суміші - не менше 6,7 г;
- вміст вуглеводів у 100 мл готової суміші - не більше 11,6 г;
- продукт повинен бути розфасованим у герметичні упаковки, ємністю не більше 

200 мл
- вік - від 3 років та старше, дорослі.
Відповідність спеціальним вимогам має підтверджуватись документально 

(копією інструкції з використання, текстом етикетування).

Загальні вимоги:
1. Для підтвердження якості товару учасник надає копію сертифіката відповідності 

спеціальних харчових продуктів та копію документу щодо відповідності товарів вимогам 
діючого санітарного законодавства, у разі якщо ця норма є обов’язковою відповідно до 
норм діючого законодавства. Якщо ця норма не є обов’язковою відповідно до норм 
діючого законодавства, учасник повинен надати відповідний лист-роз’яснення.

2. Товар повинен мати підтвердження якості виробничого процесу даних 
продуктів. Для підтвердження учасник надає копію міжнародного сертифікату якості на 
товар, у разі якщо ця норма є обов’язковою відповідно до норм діючого законодавства. 
Якщо ця норма не є обов’язковою відповідно до норм діючого законодавства, учасник 
повинен надати відповідний лист-роз’яснення.

3. Товар повинен мати інструкцію з його використання (текст етикетування). Для 
підтвердження учасник надає копію інструкції з використання (тексту етикетування).

4. Термін придатності товару на момент поставки повинен становити не менше 
75% від загального терміну придатності. Для підтвердження учасник надає гарантійний 
лист про термін придатності товару.

5. У разі, якщо учасник пропонує до закупівлі еквівалент, він повинен надати 
заключення про еквівалентність, видане державною установою, яка акредитована на 
проведення робіт із гігієнічної регламентації.

6. Строк поставки товару повинен становити не більше 10 днів з дати отримання 
письмової заявки. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист про строк поставки 
товару.

7. Обов’язкове надання учасником оригіналу гарантійного листа, наданого 
безпосередньо виробником або його уповноваженим представником в Україні (якщо 
учасник не є виробником товару), який підтверджує можливість поставки товару, що є 
предметом закупівлі, у необхідній кількості, якості та у терміни, визначені 
документацією.



8. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом 
керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та 
завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/
з/п

Найменування предмету 
закупівлі/товару

Торгівельна 
назва товару

Виробник, країна Одиниця 
виміру

Кількість,
од.

(посада особи, що підписує форму)                                                                   

(підпис)

( П.І.Б.)

М. П.*                                    

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з 
чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, 
джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана 
вартість предмета закупівлі:
173 247,32 грн (Сто сiмдесят три тисячi двiстi сорок сiм гривень 32 копiйки), 
без ПДВ, зокрема:
лот 1 - 4 073,76 грн (Чотири тисячі сімдесят три гривні 76 копійок);
лот 2 - 3 055,32 грн (Три тисячі п’ятдесят п’ять гривень 32 копійки);
лот 3 - 65 180,16 грн (Шістдесят п’ять тисяч сто вісімдесят гривень 16 
копійок);
лот 4 - 4 134,24 грн (Чотири тисячі сто тридцять чотири гривні 24 копійки);
лот 5 - 4 219,68 грн (Чотири тисячi двiстi дев`ятнадцять гривень 68 копiйок);
лот 6 - 4 219,68 грн (Чотири тисячі двісті дев’ятнадцять гривень 68 копійок);
лот 7 - 4 219,68 грн (Чотири тисячі двісті дев’ятнадцять гривень 68 копійок);
лот 8 - 14 016,00 грн (Чотирнадцять тисяч шістнадцять гривень 00 копійок);
лот 9 - 13 932,00 грн (Тринадцять тисяч дев’ятсот тридцять дві гривні 00 
копійок);
лот 10 - 17 100,00 грн (Сiмнадцять тисяч сто гривень 00 копiйок);
лот 11 - 30 780,00 грн (Тридцять тисяч сiмсот вiсiмдесят гривень 00 копiйок);
лот 12 - 7 069,28 грн (Сiм тисяч шiстдесят дев`ять гривень 28 копiйок);
лот 13 - 1 247,52 грн (Одна тисяча двiстi сорок сiм гривень 52 копiйки).


