
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды  

жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттама 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                            12 сағ. 00 мин. «08» маусым 2021 жыл 

 

 

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 

Термографиялық Пленка жоғары контраст жоғары 

оптикалық тығыздығы 

(DRYSTAR DT5B) бар құрғақ 

басып шығару үшін өлшемі 35x43 

№100) 

орау 
97 507,03 8 780056,24 

  барлығы         780056,24 

 

Бөлінген сомма:  780056,24 (жеті жүз сексен мың елу алты) теңге, 24 тиын.   

1) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 08 маусым сағат 11:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды:  



 «АстаМед»  ЖШС, Нұр-сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, 25 ғимарат, 221 кеңсе, 14:18, 04.06.2021 ж., 

 ол қаралды:  

Жеткізушінің атауы Лот №  

Саудалық атауы 

(жеңімпаздар бойынша) 

Өтінімде 

көрсетілген 

баға, теңге 

Сомасы, теңге 
Біліктілік 

талаптары 

Сатып алу 

шарттарын сақтау 

«АстаМед»  ЖШС 
1 

Медициналық термографиялық 

пленка үшін жалпы 

рентгенография Drystar DT 5 B 

өлшемдері: 14х17 дюйм 

(35х43см), қаптамада 100 парақ, 

Белгия, Agfa N. V. 

72700 581600 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    581600   

  

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) 1 лот бойынша «АстаМед»  ЖШС жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын; 

2) 2021 жылғы 18 маусымға дейінгі мерзімде «АстаМед»  ЖШС -мен шарт жасассын; 

3) шарт жасасу үшін «АстаМед»  ЖШС он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге Қағидалардың 113-тармағына 

сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын. 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

Провизор                                                         Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   


