
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ОЗБ  үшін  

медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (қайталау) 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                           17 сағ. 00 мин. «02» ақпан 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 

11 

Зарарсыздандыруға 

арналған аралас 

өздігінен жабысатын 

пакет мөлшері  

200 * 400 №100 

Өздігінен жабысатын аралас, жалпақ өлшемді 200х400 мм 

пакеттер тиісті стерильдеу агенті үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

қаптама 4 230,00 3 12 690,00 

12 

Зарарсыздандыруға 

арналған аралас 

өздігінен жабысатын 

пакет мөлшері  

250*400мм №100 

Өздігінен жабысатын аралас, жалпақ өлшемді 250х400 мм 

пакеттер тиісті стерильдеу агенті үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

қаптама 4 883,00 3 14 649,00 

13 

Зарарсыздандыруға 

арналған аралас 

өздігінен жабысатын 

пакет мөлшері  

300*390 №100 

Өздігінен жабысатын аралас, жалпақ өлшемді 300х390 мм 

пакеттер тиісті стерильдеу агенті үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

қаптама 6 090,00 3 18 270,00 



14 

Зарарсыздандыруға 

арналған аралас 

өздігінен жабысатын 

пакет мөлшері  

300*450 №100 

Өздігінен жабысатын аралас, жалпақ өлшемді 300х450 мм 

пакеттер тиісті стерильдеу агенті үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етіңіз. №100 дана 

қаптама 7 680,00 3 23 040,00 

15 

Sterivap HP бу 

стерилизаторы 

принтеріне арналған 

жылу қағазы 

Бағдарламаның орындалу барысын басып шығаруға 

арналған. Орамның ені - 110 мм кем емес және 112 мм 

артық емес. Орамның диаметрі-45 мм кем емес және 50 

мм артық емес. Қағаздың қалыңдығы-0,2 мм жарамдылық 

мерзімі 36 айдан кем емес 

дана 4 300,00 20 86 000,00 

16 

Бови-Дик 

симулятордың 

стерильділік 

индикаторының 

бастапқы жиынтығы қызғылт сары, 100 индикаторлық сынақ жолақтары 

жиын 167 000,00 1 167 000,00 

17 

Бови-Дик 

симулятордың 

стерильділік 

индикаторына 

арналған тест-

жолақтар 

Стерилизацияның барлық процестерінде ауаны 

шығаруды, стерилизациялайтын заттың енуін, әрбір 

тиеуде ағып кетуді және/немесе қысылмаған газдардың 

(ҚГ) шығуын мониторингтеу үшін қолданылады. 

Субстраттағы қағаз индикаторлық жолақ ішінде 

орналасқан процесс тот баспайтын болаттан жасалған 

ішкі түтіктен және индикатор жолағын ұстап тұруға 

арналған капсуладан тұратын сыртқы пластикалық 

корпустан тұратын құрылғылар. қаптамада 500 сынақ 

жолағы бар 

қаптама 129 400,00 2 258 800,00 

18 

Орамдағы орау 

пакеттері «STERRAD 

100S медициналық 

зарарсыздандыру 

жүйесі керек-

жарақтарымен» 

Стерилизаторға арналған Tyvek материалынан жасалған. 

Қаптаманың ішіндегісі сутегі пероксидінің буымен 

жанасқан кезде түсінің қызылдан сарыға ауысуына әсер 

ететін STERRAD (1-класс) химиялық индикаторлық 

жолақтарымен жабдықталған. Tyvek орамдарына оралған 

аспаптардың стерильділігін сақтау мерзімі олардың 

бүтіндігін сақтау шартымен 12 айды құрайды.. Өлшемі 

350х70мм №200 

қаптама 59 632,00 3 178 896,00 



19 

Орамдағы орау 

пакеттері «STERRAD 

100S медициналық 

зарарсыздандыру 

жүйесі керек-

жарақтарымен» 

Стерилизаторға арналған Tyvek материалынан жасалған. 

Қаптаманың ішіндегісі сутегі пероксидінің буымен 

жанасқан кезде түсінің қызылдан сарыға ауысуына әсер 

ететін STERRAD (1-класс) химиялық индикаторлық 

жолақтарымен жабдықталған. Tyvek орамдарына оралған 

аспаптардың стерильділігін сақтау мерзімі олардың 

бүтіндігін сақтау шартымен 12 айды құрайды.Өлшемі 

420х70мм. №200 

қаптама 69 345,00 3 208 035,00 

20 

Зарарсысздандыруға 

арналған аралас 

өздігінен жабысатын 

пакет өлшемі  

130 * 270мм №100 

Өздігінен жабысатын аралас, көлемі 130 х 270 мм жалпақ 

пакеттер тиісті стерильдеу агенті үшін оңай өткізіледі, 

микроорганизмдер үшін жабық түрде өткізілмейді. 

Стерилизациядан кейін сенімді тосқауыл мен 

стерильділіктің сақталуын қамтамасыз етеді. 

қаптама 2 350,00 4 9 400,00 

21 

№250 өткір 

пластикалық 

құралдарға арналған 

қалта 

 Бір рет қолданылатын бұйым болып табылады және 134с 

температурада автоклавтауға төтеп бере алатын ыстыққа 

төзімді пластиктен немесе картоннан дайындалады. 

Әмбебап ойықтар хирургияда қолданылатын жұмыс Ені 

50 мм-ге дейінгі құралдардың көпшілігін қалтаға оңай 

салуға мүмкіндік береді. №250 дана 

қаптама 22 000,00 2 44 000,00 

22 

Өткір құралдарға 

арналған №250 қағаз 

қалта 

 Бір рет қолданылатын бұйым болып табылады және 134с 

температурада автоклавтауға төтеп бере алатын ыстыққа 

төзімді пластиктен немесе картоннан дайындалады. 

Әмбебап ойықтар хирургияда қолданылатын жұмыс Ені 

50 мм-ге дейінгі құралдардың көпшілігін қалтаға оңай 

салуға мүмкіндік береді. №250 дана 

қаптама 5 500,00 4 22 000,00 

  итого/барлығы       1 042 780,00 

 

Бөлінген сомма:  1 042 780,00 (бір миллион қырық екі мың жеті жүз сексен) тенге, 00 тиын.  

 

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 02 ақпан сағат 11.00 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 11-22 лоттар бойынша (№1729 Қағидалардың 112-

тармағы) 
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