
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды  

жүзеге асыру қорытындылары туралы хаттама 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                         14 сағ. 00 мин. «25» 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 

Тігетін, желілік, бір реттік эндоскопиялық 

Аппарат 

Хирургиялық эндоскопиялық 

тігетін әмбебап құрал 

EGIAUSTND жұмыс бөлігінің 

бұрылу және иілу механизмі бар, 

ұзындығы 30, 45, 60 мм болатын 

түзу және бүгілетін кассеталарға 

арналған. Айналдыру механизмі 

кассетаның жұмыс бөлігін 360 0-

ге айналдыруға мүмкіндік береді, 

бұрылу бұрышы бекітіледі. 

Кассеталардың бүгілуі екі бағытта 

дана 177 980,00 12 2135760 



мүмкін, иілу бұрышы әр бағытта 5 

позицияда бекітіледі. Иілу және 

бұрылу механизмдері 

құрылғының тұтқасына 

орналастырылған. Пышақсыз 

және браншасыз Аппарат (пышақ 

пен бранша кассетаға 

шығарылған). Құрылғыны 

ашудың бірыңғай екі жақты 

механизмі және құрылғының 

тұтқасындағы тігіс тереңдігінің 

индикаторы. Құрылғыда 

кассетаны сақиналы тұтқаны басу 

және итеру арқылы жабуға және 

ашуға мүмкіндік беретін граспер 

механизмі бар. Аппаратты жабуға 

да, тігуге де және кесуге де 

арналған сақиналы тұтқа 

2 

 

Кассета бір рет қолданылатын 

желілік эндоскопиялық тігетін аппараттарға 

 

EGIA60AMT сызықты 

анастомоздың әмбебап 

аппаратына арналған кассеталар, 

қиылысатын және тігетін, 

бүгілетін, тігіс ұзындығы 60 мм, 

қапсырмалардың екі үш сатылы 

қатарлары, ашылмаған қағаз 

қыстырғыштың биіктігі 3,0, 3,5 

және 4,0 мм, қалыпты және 

қалыңдатылған тіндер үшін (өкпе, 

бронх, асқазан, тік ішек, 

асқазанның пилорлық бөлімі және 

т. б.).) * Қайта зарядталатын 

қиылысатын және тігілетін 

қаптама 754 850,00 10 7548500 



әмбебап эндоскопиялық 

аппараттарға кассеталар, олардың 

арасында пышақпен матаның 

қиылысуымен екі үш қатарлы 

сызықты тігіс салады. * Пышақ 

кассета дизайнына енгізілген, бұл 

әр қиылысты/тігуді жаңа 

пышақпен қамтамасыз етеді және 

инфекцияның таралу қаупін 

азайтады. Кассетаға тігу/кесіп өту 

кезінде пышақпен браншаға 

арналған кассета туралы ақпарат 

жүйесі енгізілген, бұл тігістің 

сапасын арттырады. * Кассета 

артикуляция Түйініне байланысты 

бүгіледі. Түйін кассета дизайнына 

енгізілген , бұл эндоскопиялық 

операциялар кезінде бұзылу 

қаупін азайтады * Сатылы 

браншаның болуы тіндердің 

қысылуын жақсартады * Биіктігі 

3,0, 3,5 және екі үш қатарлы қағаз 

қыстырғыштары 

3 

Матис бойынша жабық плевралық және 

емшек дренажына арналған жиынтық 

3.35 x 78 мм кесіндісі бар жұқа 

қабырғалы ине, Цертон 

полиуретаннан жасалған Катетер, 

2.7 x 450 мм, 

Рентгенконтрастный, заглушкой 

және қорғаныш тысы, Қос қайтару 

клапаны с коннектором, Пакет 

жинау үшін сұйықтық 2.0 л, 

Шприц Омнификс 60 мл, Люэр 

лок, үш жүрісті кран Дискофикс, 

дана 17 100,00 50 855000 



ақ, ұзартқыш 100 мм. 

  барлығы         10 539 260,00 

 

Бөлінген сомма:  10 539 260,00 (он миллион бес жүз отыз тоғыз мың екі жүз алпыс) тенге, 00 тиын.  

1) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 25 наурыз сағат 15:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: 

-«Гелика» ЖШС, Петропавл қ., Маяковский, к., 95, 12:34, 19.03.2021 жыл, 

-«ProfiMed.AST» ЖШС, ҚР, Нұр-сұлтан қ., Сарыарқа ауданы, Мәскеу к-сі, 21/1, 15:04, 19.03.2021 жыл, 

        -"Атман Павлодар" ЖШС, ҚР, Павлодар қ., Ломов к-сі, 180,15: 05, 19.03.2021 жыл, 

         -"Ангрофарм-НС" ЖШС, Нұр-сұлтан Қ., Тәуелсіздік даңғылы 12/1, ВП2, 09: 10, 25.03.2021 жыл, 

 

 

 олар қаралды:  

Жеткізушінің атауы Лот №  

Саудалық атауы 

(жеңімпаздар бойынша) 

Өтінімде 

көрсетілген 

баға, теңге 

Сомасы, теңге 
Біліктілік 

талаптары 

Сатып алу 

шарттарын сақтау 

«Гелика» ЖШС 
3 

Плеврокан а, инені 3.35 x 78 мм, Катетер 

2.7 x 450 мм, Шприц 60 мл Люэр лок, 

ұзартқыш 100 см, пакет. (Матис 

бойынша жабық плевралық және кеуде 

дренажына арналған жиынтық/ 3.35 x 78 

мм кесілген тескіш ине,Цертон 

полиуретанды Катетер, 2.7 x 450 мм, 

рентгенконтрасты, бітеуіші және 

қорғаныш тысы бар, қос қайтарғыш 

клапан коннекторы, 2.0 л сұйықтық 

жинауға арналған Пакет,60 мл 

Омнификс шприці, люэр лок ,үш жүрісті 

15 933,00 796 650,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 



кран Дискофикс, ақ, ұзартқыш сым 100 

мм.) Германия, Браун 

Итого    796 650,00   

«ProfiMed.AST» 

ЖШС 

1 

Тігетін, сызықтық, эндоскопиялық бір 

реттік Аппарат (хирургиялық 

эндоскопиялық тігетін құрал әмбебап 

EGIAUSTND жұмыс бөлігінің бұрылу және 

иілу механизмі бар, тігістің Ұзындығы 30, 

45, 60 мм болатын түзу және бүгілетін 

кассеталарға арналған. Айналдыру 

механизмі кассетаның жұмыс бөлігін 360 

0-ге айналдыруға мүмкіндік береді, 

бұрылу бұрышы бекітіледі. 

Кассеталардың бүгілуі екі бағытта 

мүмкін, иілу бұрышы әр бағытта 5 

позицияда бекітіледі. Иілу және бұрылу 

механизмдері құрылғының тұтқасына 

орналастырылған. Пышақсыз және 

браншасыз Аппарат (пышақ пен бранша 

кассетаға шығарылған). Құрылғыны 

ашудың бірыңғай екі жақты механизмі 

және құрылғының тұтқасындағы тігіс 

тереңдігінің индикаторы. Құрылғыда 

кассетаны сақиналы тұтқаны басу және 

итеру арқылы жабуға және ашуға 

мүмкіндік беретін граспер механизмі 

бар. Сақиналы тұтқа 

177 900,00 2 134 800,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

2 

Бір реттік желілік эндоскопиялық тігетін 

аппараттарға Кассета (EGIA60AMT 

әмбебап желілік анастомоз аппаратына 

арналған кассеталар, қиылысатын және 

754 800,00 7 548 000,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 



тігетін, иілетін, тігіс ұзындығы 60 мм, 

қапсырмалардың екі үш сатылы 

қатарлары, жабылмаған қыстырғыштың 

биіктігі 3,0, 3,5 және 4,0 мм, қалыпты 

және қалыңдатылған тіндер үшін (өкпе, 

бронх, асқазан, тік ішек, асқазанның 

пилорлық бөлімі және т. б.).) * Қайта 

зарядталатын қиылысатын және тігілетін 

әмбебап эндоскопиялық аппараттарға 

кассеталар, олардың арасында 

пышақпен матаның қиылысуымен екі үш 

қатарлы сызықты тігіс салады. * Пышақ 

кассета дизайнына енгізілген, бұл әр 

қиылысты/тігуді жаңа пышақпен 

қамтамасыз етеді және инфекцияның 

таралу қаупін азайтады. Кассетаға 

тігу/кесіп өту кезінде пышақпен 

браншаға арналған кассета туралы 

ақпарат жүйесі енгізілген, бұл тігістің 

сапасын арттырады. * Кассета 

артикуляция Түйініне байланысты 

бүгіледі. Түйін кассета дизайнына 

енгізілген , бұл эндоскопиялық 

операциялар кезінде бұзылу қаупін 

азайтады * Қадамдық браншаның болуы 

қысуды жақсартады 

Итого    9 682 800,00   

«Атман Павлодар» 

ЖШС 

1 
 177 980,00 2 135 760,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

2 
 754 850,00 7 548 500,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    9 684 260,00   



"Ангрофарм-НС" 

ЖШС 
3 

 

17 000,00 850 000,00 Сәйкес келеді Сәйкес келеді 

Итого    850 000,00   

 

1)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: «ProfiMed.AST» ЖШС. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) 1,2 лоттар бойынша «ProfiMed.AST» ЖШС жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын, 

2) 3 лоттар бойынша «Гелика» ЖШС жол берілсін және жеңімпаз болып танылсын, 

3) 2021 жылғы 02 сәуірғе дейінгі мерзімде «ProfiMed.AST», «Гелика»  ЖШС-мен шарт жасассын. 

4) шарт жасасу үшін «ProfiMed.AST», «Гелика» ЖШС он күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге Қағидалардың 113-

тармағына сәйкес біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынсын. 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

Провизор                                                         Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   


