2021 жылға арналған «Стоматологиялық кабинетке арналған медициналық мақсаттағы бұйымдар» сатып алу
бойынша баға ұсынымдарын қарастыру қорытындысы туралы
№ 11 ХАТТАМА

Нұр-Сұлтан қаласы
1.

2021 жылғы «25» ақпан
сағ. 12.00

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 «Стоматологиялық кабинетке арналған медициналық мақсаттағы бұйымдар» сатып
алуын өткізді (№1 қосымша).
Сатып алуға бөлінген сома 291300-00 (сегіз жүз отыз бес мың үш жүз он үш теңге 00 тиын).
№

Наименование
1. Роторная группа к наконечнику
стоматологическому турбинному НСТ-300
«сапфир2

2. Цемент химического отверждения Adnesor

3. Эндогель EDTA 7гр
4. Белодез 10% 30 мл

5. Кальсепт

Характеристика
Роторная группа к
наконечнику
стоматологическому
турбинному НСТ-300
сапфир2
Адгезордвухкомпонентный
цинк фасфатный цемент
в виде порошка и
жидкости
Для расш ирения
корневых каналов
Раствор для
химического
расширения и
антисептической
обработки корневых
каналов
Омега ДентКальсепт
материал на основе
гидроксида кальция для
заполнения корневых
каналов

Кол-во

Ед. изм
штука

штука

штука
штука

штука

6. Фторлак

штука

7. Крезодент жидкость/крезодент паста

штука

8. Кампрамен дикость 30 мл

штука

9. Призма пломбировочная

штука

10. Салфетки наргудные 1Кристидент1
Премиум
11. Чашка петри

штука

12. Стоматологические ватные тампоны

штука

13. Пульпэкстрактор

штука

14. Карпульные иглы

штука

штука

15. Карпульные иглы
16. Карпульные иглы

1

Цена

Сумма

17. Иглы эндодонтические
18. Набор насадок для скалераультразвукого
woodpecker и EMS
19. Цемион
Барлығы

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
100
штука
85
8 500,
внутривенная
с
00
катетером
и
инъекционным
клапаном 14 LG
Қабылданбаған баға ұсынымдары – жоқ.
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.
3.
4.

Мемлекеттік сатып алулар жөніндегі менеджер

Г. Н. Аубакирова
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