
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама 

 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                  15 сағ. 00 мин. «23» 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: 

 

№ 

лота 

Наименование 

товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) 

товара / Тауарлар техникалық 

сипаттамасы (сипаттау)  

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 

Несеп 

қабылдағыштар Көлемі 2000 мл екі мақта-мата бекітпесі бар крест тәрізді 

қара өрікпен бір рет қолданылатын ересек несеп 

қабылдағыш 

 

дана 

200 177,00 35400 

2 
Эсмарх Үйірмесі Бір рет қолданылатын Эсмарх үйірмесі, көлемі 2000 мл, бір 

рет қолданылатын ұштықпен жиынтықта 

дана 
50 475,00 23750 



3 

Биоматериалды 

жинауға арналған 

120мл Контейнер 

(125 мл) 

Бұрандалы қақпағы бар биологиялық материалды жинауға 

арналған Контейнер. 100 мл-ге дейін бітіру, қадам-10 мл, 

жазуға арналған күңгірт өрісі бар 

дана 

2 000 32,00 64000 

4 
Спирттік Салфетка* 

65*60 мм Бір рет қолданылатын спирттік Салфетка, бір салфетка, 

мөлшері 65х60 мм 70% спиртпен сіңірілген 

дана 
5 000 5,00 25000 

5 

Қаптаманың 

ішіндегі бу 
стерилизациясына 

арналған 

Индикатор.Sterivap-
түрі -120 / 45 №500 

Бу стерилизациясының индикаторлары химиялық бір реттік, 

көп параметрлі. Олар қызыл - қызғылт индикатор белгісі 

және қара көк-күлгін салыстыру стандарты бар Қағаз-

пленка негізінің тікбұрышты жолақтары. Индикаторлық 

композиция бу өткізгіш полимерлі қабыққа герметикалық 

түрде оралған, индикаторлық композицияның 
компоненттері жанасқанда бұйымдарға ауыспайды және 

оларға стерилдеу температурасы 120 ± 2°С ешқандай әсер 

етпейді; стерильдеу ұстамасы 45 ± 3 мин. 500 тест/уп 

дана 

1 2 629,00 2629 

6 

Қаптаманың 

ішіндегі бу 
стерилизациясына 

арналған 

Индикатор.Sterivap-

түрі -132 / 20 №500 

Бу стерилизациясының индикаторлары химиялық бір реттік, 
көп параметрлі. Олар қызыл - қызғылт индикатор белгісі 

және қара көк-күлгін салыстыру стандарты бар Қағаз-

пленка негізінің тікбұрышты жолақтары. Индикаторлық 

композиция бу өткізгіш полимерлі қабыққа герметикалық 

түрде оралған, индикаторлық композицияның 

компоненттері жанасқанда бұйымдарға ауыспайды және 

оларға стерилдеу температурасы 132 ± 2°С ешқандай әсер 

етпейді; стерильдеу ұстамасы 20 ± 3 мин. 500 тест/уп 

 

дана 

1 2 629,00 2629 

7 

Паравамен 

стерильдеуге 

арналған Жасыл 

креп-қағаз 

100*100 № 250 

   

дана 

1 32 000,00 32000 

8 

Паравамен 

стерильдеуге 

арналған Жасыл 

креп-қағаз 75 * 

75№ 250 
  

дана 

1 24 950,00 24950 



9 

19мм*50м 

паравой 

стерилизациялауға 

арналған 

индикаторлық 

таспа 

 

Индикаторлық лента үшін бумен стерильдеу предоставлют 

болып лентасының ені 19мм, ұзындығы 50м.Барлық 

деректер лента салынуы тиіс индикаторлар 1-сынып. 

 

дана 

3 1 463,00 4389 

10 
Материал * * орау. 

КЛИНИПАК 1200 * 

1200 мм №75   

дана 
1 27 121,00 27121 

  итого   
      241 868,00 

  

Бөлінген сомма:  241 868,00 (екі жүз қырық бір мың сегіз жүз алпыс сегіз) тенге, 00 тиын.  

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 21 қыркүйек сағат 11:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: жоқ 

 

3)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) берілген баға ұсыныстарының болмауы себебінен өтпеген 1-10 лот бойынша (№375 Қағидалардың 101-тармағы) 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

Бас медбике                                        А.С.Аринова  

Провизор                                                       Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   
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