
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (экспресс-тест, пульсоксиметр) (қайталау) 

  

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                       10 сағ. 00 мин. «02» маусым 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 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, 

фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» қаулысына (бұдан әрі- 

№ 1729 қағида) сәйкес сатып алу өткізілді: 

Лот 

№  

Наименование товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) 

товара / Тауарлар техникалық 

сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. 

изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Цена за ед./ 

Бірліктің бағасы 

Кол-

во/              

Саны 

Общая 

сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, 

тг 

1 

Сарысудағы (плазмадағы) 

1 және 2 типті адамның 

иммун тапшылығы 

вирусына (АИТВ-1, АИТВ-

1 тобы О, АИТВ-2) 

антиденелерді анықтауға 

арналған 

иммунохроматографиялық 

экспресс-тест. Кемінде 100 

тестке арналған жиынтық. 

Сарысудағы (плазмадағы) 1 және 2 типті 

адамның иммун тапшылығы вирусына 

(АИТВ-1, АИТВ-1 тобы О, АИТВ-2) 

антиденелерді анықтауға арналған 

иммунохроматографиялық экспресс-тест. 

Кемінде 100 тестке арналған жиынтық. Тест 

адамның сарысуындағы, плазмасындағы G 

класындағы иммуноглобулиндердің, А 

класындағы иммуноглобулиндердің және М 

класындағы иммуноглобулиндердің 1 және 2 

типті адамның иммун тапшылығы вирусына 

(ВИЧ-1, ВИЧ-1 О тобы және ВИЧ-2) 

орау 

65 13200 858 000,00 



антиденелерін тез және сапалы анықтауға 

арналған. Әдіс принципі – 

иммунохроматография. Сынақ құрылғысында 

АИТВ-1(gp41 және p24) және АИТВ-2 (gp 36) 

қабықшалы ақуыздарының 

иммунодоминантты аймақтарын білдіретін 

рекомбинантты антигендер бар. Басып 

алынған gp41 және P24 АИТВ-1 антигендері 

бірінші сынақ сызығында бекітілген, АИВ-2 

үшін басып алынған GP 36 антигені 

мембрананың сынақ аймағының екінші 

сызығында бекітілген. АИТВ-1 және АИТВ-2 

антиденелеріне арналған нәтижелер сынақ 

құрылғысының жеке желілерінде көрсетіледі. 

Сынақ құрылғылары алюминий фольгадан 

жасалған вакуумдық қаптаманы ылғал 

сіңіргішпен жеке-жеке орайды 

 

3 

Балалар пульсоксиметрі 

(жаңа туған нәрестелер 

үшін) 

 

"С" типті ыңғайлы интерфейсі бар қайта 

зарядталатын литий батареясы. Екі түсті 

OLED дисплейі. Көрсетілетін Ақпарат SpO2, 

жүрек соғу жиілігі, батарея индикаторы, 

жүрек соғу жиілігі. SpO2 өлшеу диапазоны: 

35-99%, пульсті өлшеу диапазоны: 30-250 уд / 

мин қуат көзінің түрі: 2 "ААА" типті 

батарейкалар 12 жасқа дейінгі балаларға 

арналған салмағы: 50 г (батарейкаларды қоса 

алғанда)) 

 

дана 

3 7000 21 000,00 

  барлығы         879 000,00 

 

Бөлінген сомма:  879 000,00 (сегіз жүз жетпіс тоғыз мың) тенге, 00 тиын.  

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 02 маусым сағат 14:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: жоқ. 



 

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) берілген баға ұсыныстарының болмауы себебінен өтпеген 1, 2 лоттар бойынша (№1729 Қағидалардың 112-

тармағы) 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                         А.Б. Цепке   

 

Бас мейірбикенің м. а.                                А.С. Аринова  

 

МТҚ бөлімінің бастығы                     С.М. Жандаева   


