
Реагенттерді 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама  

 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                  15 сағ. 00 мин. «20» қыркүйек 2021 ж. 

 

 

 

Өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, А1 к-сі, ғимарат 5, Б блогы. 

Сатып алуды ұйымдастырушы: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық фтизиопульмонологиялық орталығы» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (- бұдан әрі-ҚФО) 

Мекен-жай: 010000, Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, А1 к-сі, ғимарат 5 

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №375 «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды 

және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 

сатып алуды ұйымдастыру» қаулысына (бұдан әрі- №375 қағида) сәйкес сатып алу өткізілді: 

 

Лот 

№  
Наименование товара                          / Тауар атауы  

Ед. 

изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Кол-во/              

Саны  

Цена за 

ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, тг./ 

Сатып алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, тг 

1 
Иммуноферментті анықтауға және HBsAg болуын растауға арналған реагенттер 

жиынтығы. Реагенттер жиынтығы вектор в-HBs-антиген жиынтығы 3) D-0556 дана 2,00 21400 42 800,00 

2 

С гепатиті вирусына G және M класты иммуноглобулиндерді иммуноферментті 

анықтауға арналған реагенттер жиынтығы . Бест-анти-СВГ реагенттер жиынтығы (2 

жиынтық)D -0772 
дана 2,00 21400 42 800,00 

  барлығы       85 600,00 

 



Бөлінген сомма:  85 600,00 (сексен бес мың алты жүз) тенге, 00 тиын.  

1) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 20 қыркүйек сағат 11:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: 

1) ПК «Витанова», Қарағанды қ., Абай к-сі, 71,  15:11, 17.09.2021 жыл, 

 

 олар қаралды:  

Жеткізушінің атауы Лот №  

Саудалық атауы 

(жеңімпаздар бойынша) 

Өтінімде 

көрсетілген 

баға, теңге 

Сомасы, теңге 
Біліктілік 

талаптары 

Сатып алу 

шарттарын сақтау 

ПК «Витанова» 

1 

Иммуноферментті анықтауға және 

HBsAg болуын растауға арналған 

реагенттер жиынтығы. Реагенттер 

жиынтығы вектор в-HBs-антиген 

жиынтығы 3) D-0556, Ресей, АҚ Вектор-

Бест 

21 000,00 42 000,00 
Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

2 

С гепатиті вирусына G және M класты 

иммуноглобулиндерді иммуноферментті 

анықтауға арналған реагенттер 

жиынтығы . Бест-анти-СВГ реагенттер 

жиынтығы (2 жиынтық)D -0772, Ресей, 

АҚ Вектор-Бест 

21 000,00 42 000,00 
Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    84 000,00   

 

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

2) Әлеуетті өнім берушіден баға ұсыныстарымен ұсынылған өтінімді қарау қорытындылары бойынша, 

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) 1,2 лоттар бойынша ПК «Витанова» жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын, 



2) 2021 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі мерзімде ПК «Витанова»-мен шарт жасассын. 

          3) шарт жасасу үшін ПК «Витанова» он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге Қағидалардың 102-тармағына 

сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын. 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

 

КБЗД меңгерушісі                            А.С. Акишева  

Провизор                                                         Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   


	1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымдағы №375 «Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтан...

