
Объявление о проведении закупа медицинского изделия, 

требующие сервисного обслуживания способом проведения тендера 

 

Государственное коммунальное предприятие на праве 

хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 1" акимата города 

Нур-Султан, расположенное по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина, 28 

объявляет о проведении закупа способом тендера закупа медицинского 

изделия, требующие сервисного обслуживания:  

1) Наименование закупаемых товаров, объем закупа, место 

поставки, сумма, выделенная для закупа по каждому лоту указаны в 

приложении 1 Тендерной документации; 

2) Срок и условия поставки – в течение 90 (календарных дней) с 

момента заключение договора. Место поставки – г.Нур-Султан, ул. 

Сейфуллина,28; 

3) Тендерную документацию потенциальные поставщики могут 

получить на сайте www.kalalykemhan1.kz; 

4) Место представления (приема) тендерных заявок - г. Нур-Султан, 

ул.Сейфуллина, 28, каб.202,  с 08:00 часов до 17:00 часов (за исключением 

выходных и праздничных дней; обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 мин.).  

Окончательный срок подачи тендерных заявок - до 14:30 часов  «16» 

сентября  2020 года. 

5) Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 16:00 часов 

«16» сентября  2020 года по адресу: г. Нур-Султан, ул. Сейфуллина,28   

кабинет 202. 

6) Дополнительную информацию и справку можно получить по 

телефону: 8(7172) 322433. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сервистік қызметті талап ететін тендерді өткізу тәсілі арқылы 

медициналық бұйымның сатып алуын өткізу туралы хабарландыру 

 

 

Нұр-Сұлтан қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 28 үй мекенжайы 

бойынша орналасқан Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық 

емхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны сервистік қызметті талап ететін тендерді өткізу тәсілі арқылы 

медициналық бұйымның сатып алуын өткізетінін хабарлайды: 

1. Сатып алынатын тауарлардың, сатып алу көлемінің, жеткізу 

орнының, әр лоттағы сатып алуға бөлінген соманың атауы Тендерлік 

құжаттаманың 1-қосымшасында көрсетілген; 

2. Жеткізу мерзімі мен шарттары – келісімшартқа қол қойылған 

күннен бастап 90 күнтізбелік күн аралығы. Жеткізу орны – Нұр-Сұлтан 

қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 28 үй; 

3. Тендерлік құжаттаманы әлеуетті жеткізушілер 

www.kalalykemhan1.kz сайтынан ала алады; 

4. Тендерлік өтінімдерді ұсыну (қабылдау) орны – Нұр-Сұлтан 

қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 28 үй, 202 кабинет, 08:00-ден бастап 17:00-

ге дейін (демалыс және мереке күндерін қоспағанда; түскі үзіліс уақыты 

13:00-ден бастап 14:00-ге дейін).  Тендерлік өтінімдерді берудің соңғы 

мерзімі-2020 жылғы "16" қыркүйек сағат 14:30-ға дейін. 

5. Тендерлік өтінімдердің конверттері 2020 жылғы 16 қыркүйекте 

Нұр-Сұлтан қаласы, С. Сейфуллин көшесі, 28 үй мекенжайындағы 202 

кабинетте сағат 16:00-де ашылады.  

6. Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7172) 322433 телефоны 

бойынша алуға болады. 
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