
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама ( шприцтер, тігіс материалы), қайталау 

 

 

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

 

№

 

л

о

т

а 

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, 

утвержден

ная для 

закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданғ

ан жалпы 

сома, тг 

4 

Тігіс материалы 

W9431 М4 (1) 

90см, күлгін ине 

40мм 1/2 окр 

 

Викрил Полиглактин 910-жұмсақ тіндерді жуықтау және лигатураларды 

қолдану үшін, соның ішінде офтальмологиялық операцияларды, 

перифериялық нервтерді тігу үшін, сондай-ақ тамырларды тігу үшін 

микрохирургияда кеңінен қолданылатын синтетикалық сіңірілетін тігіс 

материалы. Полифиламентті жіп жақсы манипуляциялық қасиеттерге ие және 

түйіндерді мықтап бекітеді. Резорбция процесі гидролиз арқылы жүреді. 

дана 100 600,00 60000 



Гидролиз реакциясының арқасында жарадағы имплантация кезеңінде Викрил 

жіптің созылу күші төмендейді. Викрилдің резорбциясы әдетте 56-дан 70 

күнге дейін жүреді. Хирургиялық инелер негізінен қарапайым хирургиялық 

болатпен салыстырғанда 40% үлкен деформацияға төзімділікті қамтамасыз 

ететін арнайы ETHALLOY қорытпасынан жасалған. Көптеген инелерде 

корпуста бойлық ойықтар бар, бұл иненің ине ұстағышқа сенімді бекітілуін 

қамтамасыз етеді және шектеулі қол жетімділікте де жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді  

5 
Шприцтер 5,0 5 мл 3-х компоненттік, бір рет қолданылатын Шприц  

дана 
10 000 10,45 104500 

6 Шприцтер 10,0 
10 мл 3-х компоненттік, бір рет қолданылатын Шприц 

дана 
10 000 15,22 152200 

7 Шприцтер 20,0 
20 мл 3-х компоненттік, бір рет қолданылатын Шприц 

дана 
10 000 22,40 224000 

  итого   
      540 700,00 

  

Бөлінген сомма:  540 700,00 (бес жүз қырық мың жеті жүз) тенге, 00 тиын.  

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 22 қыркүйек сағат 11:00-де келесі әлеуетті өнім берушіден баға 

ұсынысы бар өтінім ұсынылды: жоқ 

 

3)өтінімдерді ашу кезінде өкілдер қатысты: жоқ. 

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

 

ШЕШІЛДІ: 

 

1) берілген баға ұсыныстарының болмауы себебінен өтпеген 4-7 лот бойынша (№375 Қағидалардың 101-тармағы) 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

Провизор                                                       Г.К. Кальжанова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   
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