
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ОЗБ  үшін  

медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (қайталау) 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                           10 сағ. 00 мин. «27» сәуір 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: 

№ 

лота 

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 

2 

Стерильдеуге 
арналған аралас 
өздігінен 
жабысатын Пакет 
өлшемі 250 * 
400мм№100 

Өздігінен жабысатын аралас, жалпақ өлшемді 250х400мм 

тиісті стерилизациялаушы агент үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

 

орау 6 545,00 3 19 635,00 

4 

Стерильдеуге 
арналған өздігінен 
жабысатын құрама 
Пакет өлшемі 300 * 
450 №100 

Өздігінен жабысатын аралас, тегіс 300х450мм қапшықтар 

тиісті стерильдеу агенті үшін жеңіл өтеді, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізбейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

 

орау 9 030,00 3 27 090,00 

  итого/барлығы       46 725,00 



 

Бөлінген сомма:  46 725,00 (қырық алты мың жеті жүз жиырма бес) тенге, 00 тиын.  

 

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 26 сәуір сағат 12.00 мин. келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысымен өтінім ұсынылды:жоқ 

3)өтінімдерді ашу кезінде қатысқан өкілдер: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

1) берілген баға ұсыныстарының болмауы себебінен өткізілмеген 2, 4 лоттар бойынша (№1729 Қағидалардың 112-

тармағы) 

 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

 

Бас мейірбикенің м. а.                                А.С. Аринова  

Провизор                                                         Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   

 


