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2021 жылға арналған «Дәрілік заттар» сатып алу бойынша баға ұсынымдарын қарастыру қорытындысы туралы 

№ 10 ХАТТАМА 

 

 
Нұр-Сұлтан қаласы 2021 жылғы «23» ақпан 

сағ. 12.50 

1. Ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші: 

 
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық емхана» ШЖҚ МКК, С. Сейфуллин көшесі, 28 үй, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық 

көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі – ережелер) № 

1729 қаулысының 10-тарауына сәйкес «Дәрілік заттардың» сатып алуын өткізді (№1 қосымша). 

Сатып алуға бөлінген сома 835313-00 (сегіз жүз отыз бес мың үш жүз он үш теңге 00 тиын). 
 

№ Наименование  Характеристика  Кол-во Ед. изм 

 

Цена  Сумма  

1.  Груша для отсоса слизи Спринцовка с твѐрдым 

наконечником объем 95 

мл 

10 штука 200 2000,00 

2.  Пластырь медицинский  Пластырь медицинский 

бактерицидный 

стерильный 19*76 мм 

2000 штука 15 30 000,00 

3.  Системы бабочки для вливания 

инфузионных растворов 

Системы бабочки для 

вливания инфузионных 

растворов, размер иглы 

G23 

300 штука 45 13 500,00 

4.  Нить хирургическая рассасывающая 

полигликолидная синтетическая с 

атравматической иглой 

Стерильная, длина нити 

750 мм 2.0 

20 штука 943,55 18 871,00 

5.  Нить хирургическая рассасывающая 

полигликолидная синтетическая с 

атравматической иглой 

Стерильная, длина нити 

750 мм 3.0 

20 штука 943,55 18 871,00 

6.  Нить хирургическая рассасывающая 

полигликолидная синтетическая с 

атравматической иглой 

Стерильная, длина нити 

750 мм 4.0 

20 штука 943,55 18 871,00 

7.  Мешок дыхательный силиконовый типа 

«Амбу», многоразовый, автоклавируемый 

для взрослых 

Мешок дыхательный й 

типа «Амбу», 

многоразовый, 

автоклавируемый для 

взрослых 

10 штука 20000 200 000,00 

8.  Кетгут с иглами № 0,1,2 Стерильный шовный 

материал 

100 штука 290 29 000,00 

9.  Шелк с иглами № 0,1,2,3 Стерильный шовный 

материал 

100 штука 862 86 200,00 

10.  Эппендорф – коническая 

микроцентифужная пробирка с крышкой на 

1,5 мл 

 

 

Используется для всех 

видов лабораторных 

исследований как 

транспортно 

сохраняющая тара при 

отсроченных отборах 

проб. Выпускаемая 

конфигурация: тип 

Эппендорф диаметр 

10*40 мм. 

Применяемый материал: 

полипропилен. 

Упаковка: чистые 

одиночно отлитые 

пробирки укладываются 

в первичную упаковку 

по 100 шт. 22*3,5*11 см 

1500 штука 4 6 000,00 

11.  Катетер периферический 14 LG Канюля внутривенная с 

катетером и 

инъекционным 

клапаном 14 LG 

100 штука 85 8 500,00 
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12.  Катетер периферический 16 LG Канюля внутривенная с 

катетером и 

инъекционным 

клапаном 16 LG 

100 штука 85 8 500,00 

13.  Цитощетка Для забора 

онкоцитологических 

мазков 

10000 штука 32 320 000,00 

14.  Мешок дыхательный силиконовый типа 

«Амбу», многоразовый, автоклавируемый 

для детский 

Мешок дыхательный 

силиконовый типа 

«Амбу», многоразовый, 

автоклавируемый для 

детский 

5 штука 15000 75 000,00 

 Барлығы     835313,00 

2. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мынадай әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары 

ұсынылды:  

«Перформер Компани» ЖШС, ҚР, 010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Есенберлин к-сі, 16А, 70 пәтер – 16.02.2021ж., 12 сағ.46 

мин. 

11 Катетер периферический 14 LG Канюля 

внутривенная с 

катетером и 

инъекционным 

клапаном 14 LG 

100 штука 85 8 500,

00 

 

3. Қабылданбаған баға ұсынымдары – жоқ. 

4. Ұсынылған баға ұсынымдарын қарастыру нәтижесі бойынша жеңімпаз болып ретінде келесі әлеуетті өнім 

беруші белгіленді: 

- № 11 лоты бойынша «Перформер Компани» ЖШС, жалпы сомасы 6140-00 (алты мың жүз қырық теңге 00 тиын) жеңімпаз 

болып танылды;    

- № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 лот бойынша сатып алу өткізілмеген болып танылсын. 

5. Жеңімпазға: жеңімпаз деп танылған 10 (он) күнтізбелік күн ішінде   Нұр-Сұлтан қаласы, С. Сейфуллин к- сі, 28 үй, Нұр-Сұлтан 

қаласы әкімдігінің «№ 1 қалалық емхана» ШЖҚ МКК-ге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы «Дәрілік 

заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 

қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі – ережелер) № 1729 қаулысының 113 тармағына сәйкес құжаттарды ұсынсын. 

6. Құжаттарды ұсынған соң және тиісті біліктілік талаптарына сәйкестігіне жеңімпазды анықтағаннан кейін үш күнтізбелік күн 

ішінде жолдансын. 

7. Ашу рәсімі кезінде қатысты: болмады. 

Осы Хаттаманың мәтіні интернет-ресурске салынсын. 

 
 

Мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менеджер    Г. Н. Аубакирова 


