
«ЗАКУП АППАРАТ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА 
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2020 ГОД» 

ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»управления общественного 

здоровья Туркестанской области объявляет о проведении закупа способом 

тендера «Закуп аппарат виброакустическийдля лечение и профилактики 

патологии органов дыханиядля оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи на 2020 год»,международные 

непатентованные наименования закупаемых товаров, торговые наименования – 

в случае индивидуальной непереносимости пациента, краткое описание товаров 

и их количество (объем, выделенная сумма для закупки),  полный перечень 

которых, их количество и подробная спецификация указаны в тендерной 

документации.          

Товар должен быть доставлен: до склада заказчика. Требуемый срок 

поставки: 90 (девяности) календарных дней.  

 

Пакет тендерной документации можно получить в срок с 14 июля 9-00 часов до 

3 августа 18-00 часов 2020 года включительно по адресу: 

г. Шымкент, Майлы Кожа, 4 (2 этаж), время с 09-00 до 18-00 часов или по 

электронной почте по адресу daniar_12.90@mail.ru  

                   . 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10-00 часов               

4 августа 2020 года. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11-00 часов 4 

августа 2020 года по следующему адресу: г. Шымкент, Майлы Кожа 4, 2 этаж, 

кабинет (зал заседаний). 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии 

конвертов с тендерными заявками. 

 

Главный врач     Катбаев С.А.  

 

Секретарь      Мырзалиев Д.Б.  

 

 



"2020 ЖЫЛҒА ТЕГІН МЕДИЦИНАЛЫҚ КӚМЕКТІҢ КЕПІЛДІК БЕРІЛГЕН 

КӚЛЕМІН КӚРСЕТУ ҤШІН Виброакустикалық аппаратын САТЫП АЛУ» 

Тҥркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Облыстық клиникалық 

ауруханасы" шаруашылық жҥргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорны тендер тәсілімен" 2020 жылға тегін медициналық кӛмектің кепілдік 

берілген кӛлемін кӛрсету ҥшін виброакустикалық аппараты сатып алу", Сатып 

алынатын тауарлардың халықаралық патенттелмеген атаулары, пациент жеке 

кӛтере алмайтын жағдайда сауда атаулары, тауарлардың қысқаша сипаттамасы 

және олардың саны (кӛлемі, сатыпалуға бӛлінген сома), олардың толық тізбесі, 

саны және толық ерекшеліктері тендерлік құжаттамада кӛрсетілген. 

Тауар жеткізілуге тиіс: Тапсырыс берушінің қоймасына дейін. Жеткізу мерзімі: 

90 (токсан)кҥнтізбелік кҥнде. 

Тендерлік құжаттама пакетін 2020 жылғы 14 шілдесінен 03 тамыз сағат 18-00-ге 

дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: Шымкент қаласы, 

Майлы Кожа 4 (2қабат) сағат 09-00-ден 18-00-ге дейін немесе электрондық 

пошта арқылы алуға болады. daniar_12.90@mail.ru  

Тендерлік ӛтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы 4 тамыз сағат             

10-00-ге дейін. 

Тендерлік ӛтінімдер салынған конверттер Шымкент қаласы, Майлы Кожа 4,          

2қабат, (мәжіліс залы) 2020 жылғы 4 тамыз сағат 11-00 да ашылады. 

Әлеуетті ӛнім берушілер тендерлік ӛтінімдер салынған конверттерді ашу 

кезінде қатыса алады. 

 

 

Бас дәрігер      Катбаев С.А.  

 

Хатшы      Мырзалиев Д.Б.  

 


