
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (катетер фолея) 

 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                  10 сағ. 00 мин. «21» 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  

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 

Фолей катетері 2-

жүрісті бір рет 

қолданылатын 

стерильді, 

мөлшері14, 16 

FR/CH, стандартты 

Фолеядің урологиялық катетерлері силиконмен немесе 

силиконмен қапталған бейтарап термопластикалық латекстен 

жасалған. Силиконмен қапталған латекс катетері 2 - x ұзақ 

уақытқа арналған - 7 күнге дейін-қуықтың катетеризациясы және 

әртүрлі медициналық манипуляциялар, қуық ауруларын 

диагностикалау және емдеу. Стандартты катетерлер 12-26-30 

FR/CH, 5-10/30cm3 цилиндр көлемімен шығарылады. Түсті кодтау 

коннекторда көрсетілген. Катетер екі стерильді қаптамада 

орналастырылған, бұл қуықтың асептикалық катетеризациясын 

дана 100,00 350 35 000,00 



катетерге тигізбестен пакеттен тікелей жүргізуге мүмкіндік 

береді. Дистальды ұшында үрленетін баллоны бар стерильді 

икемді түтік уретра арқылы енгізуге және қуықта немесе қуық 

асты безінің төсегінде зәрді ағызу үшін тұрақты терапевтік 

құрылғы ретінде пайдалануға арналған, өнімде Бактерияға қарсы 

заттар жоқ. Бұл бір реттік қолдануға арналған өнім. 

Стерильденген 

  барлығы       35 000,00 

 

Бөлінген сомма:  35 000,00 (отыз бес мың) тенге, 00 тиын.  
1) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 15 қыркүйек сағат 16:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: 
1) "Ангрофарм-НС" ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Тәуелсіздік даңғылы 12/1, ВП2,  09:10, 14.09.2021 жыл, 

 

 олар қаралды:  

Жеткізушінің атауы Лот №  

Саудалық атауы 

(жеңімпаздар бойынша) 
Өтінімде 

көрсетілген 

баға, теңге 

Сомасы, теңге 
Біліктілік 

талаптары 

Сатып алу 

шарттарын сақтау 

"Ангрофарм-НС" 

ЖШС 1 

Фолей катетері Biocare Budget 2-бір 

реттік қолдануға арналған стерильді, 

өлшемдері 16 FR/CH, стандартты Қытай, 

Нинбо Greetmed 

350,00 35 000,00 
Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    35 000,00   

 

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 
2) Әлеуетті өнім берушіден баға ұсыныстарымен ұсынылған өтінімді қарау қорытындылары бойынша, 

 

ШЕШІЛДІ: 



 

1) 1 лот бойынша "Ангрофарм-НС" ЖШС жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын, 

2) 2021 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі мерзімде "Ангрофарм-НС" ЖШС -мен шарт жасассын. 

          3) шарт жасасу үшін "Ангрофарм-НС" ЖШС он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге Қағидалардың 102-
тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын. 

 

                                                                                                                                                                                   
Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

 

Бас медбике                                        А.С.Аринова  

Провизор                                                       Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   
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