
Дәрілік заттар баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру қорытындылары туралы  

хаттама (қайталау) 

 

 

 Нұр-Сұлтан қ.                                                                                                                  10 сағ. 00 мин. «02» қараша 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: 

 

№ 

лота 

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 

2 Ацетилцистеин 600мг таблеткалар 60 93,93 5 635,80 

4 Фенилэфрин 
1% 1 мл инъекцияға арналған ерітінді 

 
ампула 120 38,47 4 616,40 



6 

Пероральды және 

парентеральды 

тамақтану 

арнайы метаболикалық жағдайларға бейімделген теңдестірілген 

энтеральды тамақтану; энергетикалық құндылығы 1 мл = 1 

ккал; ең толық ақуыз құрамы (сүт және соя протеиндері; майлар 

күнбағыс, соя, рапс майлары мен балық майларының 

теңдестірілген комбинациясы; қанықпаған май қышқылдары 

мен антиоксиданттармен байытылған; көмірсулар крахмалмен 

ұсынылған, құрамында пребиотик бар (диеталық талшық 2,1 %) 

энергетикалық құндылықты бөлу (% ккал): ақуыздар : майлар : 

көмірсулар : диеталық талшық = 16 : 32 : 48 : 4; құрамында 

глютен жоқ, холестерин, лактоза. Пуриннің құрамы 100 мл-де 

3,0 мг; осмолярлығы: 215 мОсм / л; көлемі 500 мл 

құты 280 4065 1 138 200,00 

7 

Пероральды және 

парентеральды 

тамақтану 

диеталық талшықтармен толық теңдестірілген энтеральды 

тамақтану, энергетикалық құндылығы: 1 мл = 1 ккал; ақуыз 

компоненті оңай сіңетін, биологиялық тұрғыдан жоғары құнды 

сүт ақуыздарымен (60 %) және соямен (40%) ұсынылған; соя, 

рапс майларының, MCT және балық майларының 

комбинациясы оңтайлы PUFA қатынасын береді; май 

қышқылдарының қатынасы ω-3 : ω-6 : ω-9 = 1 : 3,1 : 3,0; 

көмірсулар құрамында полисахаридтердің көп мөлшері бар 

мальтодекстринмен ұсынылған; 1,5% (1,5 г / 100 мл); энергия 

құндылығының таралуы (% ккал): ақуыздар : майлар : 

көмірсулар : диеталық талшық = 15 : 29 : 53 : 3; құрамында 

глютен, холестерин, лактоза жоқ. Пуриннің құрамы 100 мл-де 

2,8 мг; смолярлығы 260 мОсм/л; көлемі 500 мл 

құты 

684 2465 1 686 060,00 

8 
Тоцилизумаб 

инфузия дайындауға арналған концентрат 200мг / 10мл 10мл 

 

құты 
50 137142,33 6 857 116,50 

9 
Тоцилизумаб 

инфузия дайындауға арналған концентрат 80мг / 4мл 4мл 
құты 

25 60130,05 1 503 251,25 

10 Фитоменадион Бұлшықет ішіне енгізуге арналған ерітінді 10мг/мл 1 мл ампула 100 132,74 13 274,00 

12 
Транексам 

қышқылы 
100мг / мл 5мл инъекцияға арналған ерітінді ампула 30 750 22 500,00 

  итого         11 230 653,95 

  

Бөлінген сомма:  11 230 653,95 (он бір миллион екі жүз отыз мың алты жүз елу үш) тенге, 95 тиын.  

2) өтінімдерді қабылдау аяқталған сәтте: 2021 жылғы 01 қараша 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 2,4,6,7,8,9,10,12 лоттар бойынша (№375 Қағидалардың 

101-тармағы) 

 

                                                                                                                                                                                   

Директор                                                                                          А.Б. Цепке   

 

Дәрілік бөлімінің меңгерушісі                                                                Н.В. Карамсакова  

МТҚ бөлімінің бастығы                   С.М. Жандаева   
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