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Қорытынды туралы хаттама 2994972-ЗЦП1
18.01.2019 13:07:07

Тапсырыс беруші 950540000490, Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Сатып алудың № 2994972-ЗЦП1
Сатып алудың атауы Услуги бактериологических лабораторий.
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні 2019-01-11 13:00:00
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні 2019-01-18 13:00:00
Ұйымдастырушының атауы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК
Ұйымдастырушының мекенжайы 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.

Лоттың № 23001833-ЗЦП1
Лоттың атауы Фармакологиялық және бактериологиялық зертханалардың қызмет көрсетулері
Тапсырыс берушінің атауы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК
Тапсырыс берушінің мекенжайы 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

2089800

Жоспарланған сома, теңге 2089800
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 4

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/
СЖН/ТБН

Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 "Здоровое поколение" жеке меншік медициналық мекемесі 070240007722 2089800 2089800 2019-01-18 11:14:36.581
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2 "МЫРЗА-ХАН" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
Қостанай филиалы

110741005401 1593000 1593000 2019-01-18 12:02:17.725

3 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама
орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны

150740006678 1528200 1528200 2019-01-18 12:24:47.065

4 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 171240026105 1404000 1404000 2019-01-17 17:29:21.511

1. 23001833-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
150740006678 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 23001529-ЗЦП1
Лоттың атауы Фармакологиялық және бактериологиялық зертханалардың қызмет көрсетулері
Тапсырыс берушінің атауы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК
Тапсырыс берушінің мекенжайы 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

6925500

Жоспарланған сома, теңге 6925500
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/
СЖН/ТБН

Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні

және уақыты

1 "Здоровое поколение" жеке меншік медициналық мекемесі 070240007722 6925500 6925500 2019-01-18 11:20:13.132
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2 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама
орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны

150740006678 5389200 5389200 2019-01-18 12:27:11.399

3 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 171240026105 5184000 5184000 2019-01-17 17:31:16.242

1. 23001529-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
150740006678 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 23001360-ЗЦП1
Лоттың атауы Фармакологиялық және бактериологиялық зертханалардың қызмет көрсетулері
Тапсырыс берушінің атауы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК
Тапсырыс берушінің мекенжайы 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

2592000

Жоспарланған сома, теңге 2592000
Өлшем бірлігі Бір қызмет
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/
СЖН/ТБН

Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні

және уақыты

1 "Здоровое поколение" жеке меншік медициналық мекемесі 070240007722 2592000 2592000 2019-01-18 11:16:34.192
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2 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама
орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы
республикалық мемлекеттік кәсіпорны

150740006678 1965600 1965600 2019-01-18 12:28:47.443

3 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 171240026105 1814400 1814400 2019-01-17 17:33:17.425

1. 23001360-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
150740006678 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімде 171240026105 "Казлабсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.
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Протокол об итогах 2994972-ЗЦП1
18.01.2019 13:07:07

Заказчик 950540000490, Коммунальное государственное предприятие "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения
акимата Костанайской области

№ закупки 2994972-ЗЦП1
Наименование закупки Услуги бактериологических лабораторий.
Дата начала приема заявок 2019-01-11 13:00:00
Дата окончания приема заявок 2019-01-18 13:00:00
Наименование организатора КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Адрес организатора 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.

Лот № 23001833-ЗЦП1
Наименование лота Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий
Наименование заказчика КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Адрес заказчика 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

2089800

Запланированная сумма, тенге 2089800
Единица измерения Одна услуга
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 4

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН /
УНП

Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика

Дата и время подачи
заявки

1 Частное медицинское учреждение "Здоровое поколение" 070240007722 2089800 2089800 2019-01-18 11:14:36.581
2 Костанайский филиал Товарищества с ограниченной

ответственностью "МЫРЗА-ХАН"
110741005401 1593000 1593000 2019-01-18 12:02:17.725
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3 Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

150740006678 1528200 1528200 2019-01-18 12:24:47.065

4 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казлабсервис"

171240026105 1404000 1404000 2019-01-17 17:29:21.511

1. Определить победителем по лоту № 23001833-ЗЦП1: 171240026105 Товарищество с ограниченной ответственностью "Казлабсервис", потенциальным
поставщиком, занявшим второе место 150740006678 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный
центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
2. Заказчику КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области в сроки, установленные Законом
Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с 171240026105 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казлабсервис".

Лот № 23001529-ЗЦП1
Наименование лота Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий
Наименование заказчика КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Адрес заказчика 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

6925500

Запланированная сумма, тенге 6925500
Единица измерения Одна услуга
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 3

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН /
УНП

Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика

Дата и время подачи
заявки

1 Частное медицинское учреждение "Здоровое поколение" 070240007722 6925500 6925500 2019-01-18 11:20:13.132
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2 Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

150740006678 5389200 5389200 2019-01-18 12:27:11.399

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казлабсервис"

171240026105 5184000 5184000 2019-01-17 17:31:16.242

1. Определить победителем по лоту № 23001529-ЗЦП1: 171240026105 Товарищество с ограниченной ответственностью "Казлабсервис", потенциальным
поставщиком, занявшим второе место 150740006678 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный
центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
2. Заказчику КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области в сроки, установленные Законом
Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с 171240026105 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казлабсервис".

Лот № 23001360-ЗЦП1
Наименование лота Услуги фармакологических и бактериологических лабораторий
Наименование заказчика КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Адрес заказчика 391010000, 110008, Казахстан, г. Костанай, ул. Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА, д. 21, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

2592000

Запланированная сумма, тенге 2592000
Единица измерения Одна услуга
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 3

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН /
УНП

Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика

Дата и время подачи
заявки

1 Частное медицинское учреждение "Здоровое поколение" 070240007722 2592000 2592000 2019-01-18 11:16:34.192
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2 Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы"
Комитета охраны общественного здоровья Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

150740006678 1965600 1965600 2019-01-18 12:28:47.443

3 Товарищество с ограниченной ответственностью
"Казлабсервис"

171240026105 1814400 1814400 2019-01-17 17:33:17.425

1. Определить победителем по лоту № 23001360-ЗЦП1: 171240026105 Товарищество с ограниченной ответственностью "Казлабсервис", потенциальным
поставщиком, занявшим второе место 150740006678 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный
центр экспертизы" Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан
2. Заказчику КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области в сроки, установленные Законом
Республики Казахстан «О государственных закупках», заключить договор о государственных закупках с 171240026105 Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казлабсервис".

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.


