
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (қайталау) 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                         14 сағ. 00 мин. «12» наурыз 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: 

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 

Қалдықтарды жинауға арналған инені тартып 

алумен сыйымдылық-контейнер 6л (шелек), 

қызыл 

Пластикалық қызыл түсті 

сыйымдылық-контейнер, медицина 

қызметкерлерінің өндірістік жарақат 

алмауы үшін шприцті, байланыссыз 

инені тартып алуға арналған. 

Сыйымдылығы - 6 л. Жаңа 

контейнердің сипаттамасының 

ерекшелігі контейнерді қайта 

пайдалануға болмайтын қақпақтың 

ерекше контуры және контейнерді 

винтті механизмнің көмегімен 

әртүрлі бетке бекіту мүмкіндігін 

беретін контейнердің ерекше түбі 

дана 

18000 255 4 590 000,00 



болып табылады.    

3 
А медициналық қалдықтарын жинауға арналған 

пакет  (қара 500*600)пл.40 микрон, қамытты, ақ 

төртбұрышты жапсырмасы бар.  

"А" медициналық қалдықтарын 

жинауға арналған пакет  (қара 

500*600)пл.40 микрон, қамытты, ақ 

төртбұрышты жапсырмасы бар. Екі 

жақты қатпарлы. 

дана 

120000 7 840 000,00 

5 
"А "медициналық қалдықтарын жинауға 

арналған пакет  (қара 700*1000)пл.40 микрон, 

қамытты, ақ төртбұрышты жапсырмасы бар.  

"А" медициналық қалдықтарын 

жинауға арналған пакет  (қара 

700*1000)пл.40 микрон, қамытты, ақ 

төртбұрышты жапсырмасы бар. Екі 

жақты қатпарлы. 

дана 

70000 15,34 1 073 800,00 

6 

Медициналық қалдықтарды жинауға арналған 

Пакет Г (АҚ) 700*1000мм) пл.40 

микрон,қамытпен,тег ақ шаршы. 

Медициналық қалдықтарды жинауға 

арналған Пакет г (АҚ 700*1000)пл.40 

микрон,қамыты бар,бирка ақ шаршы. 

Оның екі жағында қатпарлары бар. 

дана 

400 21,7 8 680,00 

11 

Келушілерге арналған бахилалар мөлшері емес 

менее15 Х 41см. 

Бахилалар, медициналық төмен бір 

рет қолданылатын стерильді емес 

материалдардан жоғары сапалы 

полиэтилен. Қалыңдығы – кемінде 

130мкм мөлшері емес менее15 Х 

41см. 

дана 

15000 4,5 67 500,00 

12 

КБСУ көлемі 5л-контейнер үшін безопас.жинау 

және утилиталар.медотоход, түсі қызыл 

ҚЫБСУ тығыз, тесілмейтін және су 

өткізбейтін материалдан жасалған, 

атап айтқанда төрт қабатты картон 

қағаздан жасалған, балауызға 

малынған және ішкі және сыртқы 

жағынан су өткізбейтін пленкамен 

қапталған. Түбі медициналық 

қалдықтардың шашырау немесе түсіп 

кету мүмкіндігін болдырмайтын 

бекіткіш клапанмен бекітілген. 

Көлемі 5,0 литр. Қораптың ішкі 

дана 

6000 148 888 000,00 



өлшемдері (ұзындығы, ені,биіктігі) 

15х15х23 см, тесік өлшемі - 6,5 х 10 

см. шамамен сыйымдылығы – 100 

шприц,түсі қызыл 

13 

Алжапқыш медициналық нестерильный, 

одноразовый. Материал: ПВХ. Мөлшері: ені 

90см, ұзындығы 140см. 

Алжапқыш медициналық 

нестерильный, одноразовый. 

Материал: ПВХ. Мөлшері: ені 90см, 

ұзындығы 140см. 

дана 

5000 85 425 000,00 

14 

Nihon KODEN дефибрилляторына арналған жылу 

қағазы, FQS 50-2-100 №1 

Nihon KODEN дефибрилляторына 

арналған жылу қағазы, z-бүктеу, 

50мм *20м (бет 100мм), қызғылт 

сары тор; FQS 50-2-100 №1 

дана 

50 5285 264 250,00 

  барлығы         8 157 230,00 

 

Бөлінген сомма:  8 157 230,00 (сегіз миллион жүз елу жеті мың екі жүз отыз) тенге, 00 тиын.  

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 12 наурыз сағат 11:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: 

1) «Vita Pharma» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауданы, Ташенов к-сі, 4-36,  16:47, 09.03.2021 жыл, 

 

 олар қаралды:  

Жеткізушінің атауы Лот №  

Саудалық атауы 

(жеңімпаздар бойынша) 

Өтінімде 

көрсетілген 

баға, теңге 

Сомасы, теңге 
Біліктілік 

талаптары 

Сатып алу 

шарттарын сақтау 

«Vita Pharma» ЖШС 13 

Алжапқыш медициналық нестерильный, 

одноразовый. Материал: ПВХ. Мөлшері: ені 

90см, ұзындығы 140см. ҚР, «Vita Pharma» 

ЖШС 

76 380 000,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    380 000,00   



 

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) 13 лот бойынша «Vita Pharma» ЖШС жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын, 

2) берілген баға ұсыныстарының болмауы себебінен өтпеген 1,3,5,6,11,12,14 лоттар бойынша (№1729 Қағидалардың 

112-тармағы) 

3) 2021 жылғы 19 наурызға дейінгі мерзімде «Vita Pharma» ЖШС-мен шарт жасассын. 

4) шарт жасасу үшін «Vita Pharma» ЖШС он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге Қағидалардың 113-тармағына 

сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын. 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                         А.Б. Цепке   

 

Бас мейірбикенің м. а.                                А.С. Аринова  

 

МТҚ бөлімінің бастығы                     С.М. Жандаева   


