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Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай облыстық ЖИТС алдын 

алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

сатып алу бойынша тендердің қорытындысы туралы 

№ 3 хаттама 

  
Қостанай қ.                                                                                                        2018 жыл 20 қараша  
 

Тендерлік комиссия келесі құрамда:  

Ж.А. Түтенова – бас дәрігер, тендерлік комиссияның төрайымы; 

Б.С. Демисенова – емдеу жұмысы жөніндегі бас дәрігердің орынбасары, тендерлік комиссия 

төрайымының орынбасары; 

Валиева Индира Еділқызы  - бас бухгалтердің м.а., тендерлік комиссияның мүшесі; 

Хайбуллина Евгения Бариевна –диагностикалық зертхананың меңгерушісі, тендерлік 

комиссияның мүшесі;  

Нұрмағамбетова Гүлмира Өтегенқызы  – заңгер-кеңесші, тендерлік комиссияның мүшесі 

(еңбекке уақытша жарамсыздық кезеңіне байланысты болған жоқ); 

Воронкова Жұмагүл Дощанқызы – бухгалтер, тендерлік комиссияның хатшысы. 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, 

профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, 

медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер 

көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы» ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 08 қарашадағы №719 Қаулысының 9 тарауының 1 

параграфының 50 тармағына сәйкес, кворум  болды, комиссия  мүшелерінің 80% қатысты.  

            Воронкова Жұмагүл Дощанқызы – бухгалтер, тендерлік комиссияның хатшысы. 

Тапсырыс берушімен тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген 

жоқ. 

Лот бойынша медициналық мақсаттағы сатып алынатын бұйымдардың атауы, қысқаша 

сипаттамасы, бірлік үшін бағасы және сомасы: 

Лот 

№ 
Атауы 

Қысқаша атауы 

Бірлік 

үшін 

бағасы 

Сомасы, 

теңге 

1 BD FACSCount +2 

+8 С ағынды 

цитофлуориметр 

үшін жиынтықтан  

ФаксКаунт үшін 

реагенттер 

жиынтығы (50 тест) 

Толық қанда CD+Т-лимфоциттердің проценттік 

маңызын және абсолюттік санын анықтау үшін 

реагент. Реагент CD4 моноклоналды антиденелер, 

РЕ, CD14 флуорохроммен белгіленген, PE-Cy™5, 

CD15 флуорохроммен белгіленген, PE-Cy5 

флуорохроммен белгіленген, нуклеин қышқылы 

үшін флуоресценттік бояғыштар, референстік 

бөлшектер және бекітетін ерітінді. 

327110 7850640,00 

2 BD FACSCount +2 

+8 С ағынды 

цитофлуориметр 

үшін жиынтықтан  

ФаксКаунт үшін 

бақылау жиынтығы 

(25 тест) 

Бақылау жиынтығы - лимфоцит индексінің төрт 

деңгейіне ұқсас интегралды флюорохромды 

полистирол шарларының жұп жинақтарынан (2 μL) 

тұрады:  

1) нөлдік, 2) төмен - 50 шар/μL, 3) орта - 250 шар/μL 

және жоғары - 1000 шар/μL. Бақылау жиынтығы 25 

анықтамаға арналған. 

184171 184171,00 

3 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

BD FACS ағынды цитометрлеріне арналған түссіз 

тазартатын дайын ерітінді. 5 л пластикалық ыдыста 25850 284350,00 
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үшін тазартатын 

ерітінді 

жеткізіледі, құрамында натрий гипохлориді бар. 

4 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін жуатын 

ерітінді 

Жұмыстың аяқталуынан кейін құралдың ағынды 

жүйесін жууға арналған жуғыш зат (детергент) 

ерітіндісі бар жуғыш ерітінді, 5л. 25850 77550,00 

5 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін ағынды 

сұйықтық 

Ағынды цитометрлері үшін пайдалануға дайын 

теңдестірілген ерітінді. Ең төменгі фондық сигнал 

және оңтайлы флуоресценттік бөлуді қамтамасыз 

етеді. 20 л пластикалық ыдысқа жеткізіледі. 
25850 284350,00 

6 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін қағаз 

BD FACSCount ағынды цитометр үшін қағаз, 110 мм  

8500 93500,00 

7 Мөлшерлеуішке 

арналған бір реттік 

ұштықтар 20-200 

мкл 

Стерильденбеген, сүзгіші жоқ, 51 мм, қорапта 

шашылған, (орамда 960 дана), түссіз. 
20700 289800,00 

8 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуішке 

арналған сүзгіші бар 

ұштықтар 1000 мкл 

Стерильді, ДНҚ және РНҚ-дан бос сүзгіші бар, 78 

мм, штативте, (орамда 960 дана), түссіз. 
98000 294000,00 

9 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуішке 

арналған сүзгіші бар 

ұштықтар 200 мкл 

Стерильді, ДНҚ және РНҚ-дан бос сүзгіші бар, 52,5 

мм, штативте, (орамда 960 дана), түссіз. 
      98000 196000,00 

10 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуішке 

арналған сүзгіші 

жоқ ұштықтар 1000 

мкл 

Стерильденбеген, сүзгіші жоқ, 71 мм, қорапта 

шашылған, (орамда 480 дана), түссіз. 

12000 120000,00 

11 Жұқа қабырғалы 

түтікшелер 0,2 мл 

ДНҚ және РНҚ-дан бос ПТР үшін дөңес оптикалық 

мөлдір қақпағы бар эппердорф типті жұқа 

қабырғалы түтікшелер, көлемі 0,2 мл, түссіз, мөлдір.  

99 
99000,00 

12 Кішкене 

центрифугалы 

түтікшелер 1,5 мл 

ДНҚ және РНҚ-дан бос ПТР-талдау үшін тегіс 

қақпағы бар стерильденген эппердорф типті 

түтікшелер, көлемі 1,5 мл, түссіз, мөлдір. 

25 50000,00 

     

    Сатып алу үшін бөлінген жалпы сомасы 9 823 361,00 теңге. 

     

Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынды: 

1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 410 үй.; 

2) «Витена» ЖШС Алматы қ., Исаев көш., 159 үй; 

 

3) «Медилэнд» ЖШС,  Алматы қ., Ташкент көш., 417а; 
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4) «Альфа-Медикал» ЖШС, Қостанай қ., Сералин көш., 34; 

5) «Тех-Фарма» ЖШС, Петропавловск қ., Мир көш., 327. 

 

Тендерлік құжаттамаға сәйкес атауы, қысқаша сипаттамасы, бірлік үшін бағасы және 

сомасы: 

 

1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС (Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 410 үй) 

Ло

т 

№ 

Атауы  
Техникалық ерекшелігі 

Бағасы 

теңге 

Сомасы        

(теңге) 

1 Бір реттік 20-200 мкл 

мөлшерлеуіштерге сүзгіші 

жоқ ұштықтар, түссіз, 

стерильденбеген (бумада 

1000 дана) 

Өндіруші-зауыт:  Aptaca 

Шығару елі: Италия 

Ұштықтар Sartorius Biohit пипеткалары үшін 

келеді. Материалы –полипропилен. 

Автолавталады. Түссіз. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған 

сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

4 933 69062 

2 100-1000 мкл сүзгіші бар 

штативте автоклаталатын, 

Sartorius Biohit 

пипеткалары үшін 

стерильденген ұштықтар. 

(бумада-960 дана) 

Өндіруші-зауыт:  Aptaca 

Шығару елі: Италия 

Ұштықтар Sartorius Biohit пипеткалары үшін 

келеді. Сүзгіш жоғарғы молекулярлық 

маасасы бар полиэтиленнен жасалған. Сүзгіш 

герметикті пайдаланусыз қойылған. Қиылысу 

контаминациясын тиімді жояды. ПТР үшін 

қауіпсіз.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған 

сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

63 434 190302 

3 2-200 мкл сүзгіші бар 

штативте, Sartorius Biohit 

пипеткалары үшін 

стерильденген ұштықтар. 

(бумада-960 дана) 

Өндіруші-зауыт:  Aptaca 

Шығару елі: Италия 

Ұштықтар Sartorius Biohit пипеткалары үшін 

келеді. Сүзгіш жоғарғы молекулярлық 

маасасы бар полиэтиленнен жасалған. Сүзгіш 

герметикті пайдаланусыз қойылған. Қиылысу 

контаминациясын тиімді жояды. ПТР үшін 

қауіпсіз.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған 

сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

67 451 134 902 

4 ДНҚ, РНҚ және 

пирогендерден бос, 

автокланатын, дөңес 

қақпағы бар ПТР үшін 0,2 

мл кішкене түтікшелер. 

(бумада-1000 дана) 

Өндіруші-зауыт:  Brand 

Шығару елі:  Германия 

Кішкене түтікшелер полипропиленнен 

жасалған, қақпағы бар, қыздырылатын 

қақпағы бар термациклерлермен жұмыс жасау 

үшін. Кішкене түтікшенің қақпағын оңай 

ашып жабуға болады, бұл үлгінің ұшып 

кетуіне кедергі болады. Жеңіл идентификация 

үшін кішкене түтікшелердің қақпағының 

түрлі түстері болады.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған 

сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

37 37 000 

5 Safe-Lock кішкене 

түтікшелері, 1.5мл, ПТР 

үшін таза (бумада – 50 

дана) 

 

Өндіруші-зауыт:  Nest 

Шығару елі:  Қытай 

Таңбалау жолағы бар градуирленген 

полипропилен. РНҚ, ДНҚ және 

эндотоксиндерің тазалығы бойынша сапа 

сертификаты. Нақты көру үшін жұқа түбі бар. 

Түтікшелер түтікшенің қабырғаларына 

минималды ілінісу есебінен үлгілердің 

минималды жоғалуын қамтамасыз етеді. 20 

000g дейін центрифугалауды ұстайды. Тегіс 

12  24 000 



 4 

қақпақ. Инемен тесу үшін қақпақтың 

ортасында жұқа жері бар. Қақпақтарды 

қайнатуға беріктілікке сертификатталған. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған 

сәтінен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде. 

 

2) «Витена» ЖШС (Алматы қ., Исаев көш., 159 үй) 

Ло

т 

№ 

Атауы  
Техникалық ерекшелігі 

Бағасы 

теңге 

Сомасы        

(теңге) 

1 200 мкл 

мөлшерлеуішке 

арналған 

ұштықтар, 51 мм 

(қорапта 960 

дана) 

Өндіруші-зауыт:    Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия 

Барлық Sartorius ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуішімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз 

ете отырып, ұштықтарды минималды қосуға 

мүмкіндік береді. Ұштықтардың конструкциясының 

әмбебаптығы көптеген басқа өндірушілердің 

мөлшерлеуіштерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 

Ұштықтар сапалы және тазалық стандарттарына 

сәйкес жасалады, жақсы пластик материалдардан және 

басынан аяғына дейін барлық өндірістік процестер 

бақыланады. 

Sartorius зауытында сапаны бақылау жүйесі ISO 9001 

және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, сондай-ақ 

ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің 

тазалығына кепілдік беретін ISO 14644-1 

стандарттарының талаптарына жауап береді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

20 600 288 400 

2 1000мкл 

мөлшерлеуіштері 

үшін ұштықтар, 

стерильденген, 

сүзгіші бар, 78 

мм, штативтерде 

(бумада 

10*96дана) 

Өндіруші-зауыт:    Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия 

Барлық Sartorius ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуішімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз 

ете отырып, ұштықтарды минималды қосуға 

мүмкіндік береді. Ұштықтардың конструкциясының 

әмбебаптығы көптеген басқа өндірушілердің 

мөлшерлеуіштерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 

Ұштықтар сапалы және тазалық стандарттарына 

сәйкес жасалады, жақсы пластик материалдардан және 

басынан аяғына дейін барлық өндірістік процестер 

бақыланады. 

Sartorius зауытында сапаны бақылау жүйесі ISO 9001 

және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, сондай-ақ 

ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің 

тазалығына кепілдік беретін ISO 14644-1 

стандарттарының талаптарына жауап береді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

97 000 291 000 
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3 200мкл 

мөлшерлеуіштері 

үшін ұштықтар, 

стерильденген, 

сүзгіші бар, 52,5 

мм, штативтерде 

(бумада 

10*96дана) 

Өндіруші-зауыт:    Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия 

Барлық Sartorius ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуішімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз 

ете отырып, ұштықтарды минималды қосуға 

мүмкіндік береді. Ұштықтардың конструкциясының 

әмбебаптығы көптеген басқа өндірушілердің 

мөлшерлеуіштерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 

Ұштықтар сапалы және тазалық стандарттарына 

сәйкес жасалады, жақсы пластик материалдардан және 

басынан аяғына дейін барлық өндірістік процестер 

бақыланады. 

Sartorius зауытында сапаны бақылау жүйесі ISO 9001 

және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, сондай-ақ 

ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің 

тазалығына кепілдік беретін ISO 14644-1 

стандарттарының талаптарына жауап береді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

97 000 194 000 

4 1000 мкл 

мөлшерлеуішке 

арналған 

ұштықтар, 71 мм 

(қорапта 480 

дана) 

Өндіруші-зауыт:    Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия 

Барлық Sartorius ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуішімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз 

ете отырып, ұштықтарды минималды қосуға 

мүмкіндік береді. Ұштықтардың конструкциясының 

әмбебаптығы көптеген басқа өндірушілердің 

мөлшерлеуіштерімен үйлесімділігін қамтамасыз етеді. 

Ұштықтар сапалы және тазалық стандарттарына 

сәйкес жасалады, жақсы пластик материалдардан және 

басынан аяғына дейін барлық өндірістік процестер 

бақыланады. 

Sartorius зауытында сапаны бақылау жүйесі ISO 9001 

және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, сондай-ақ 

ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің 

тазалығына кепілдік беретін ISO 14644-1 

стандарттарының талаптарына жауап береді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.  

11 000 110 000 

5 0,2 мл. жұқа 

қабырғалы 

түтікшелер. 

Бумада 1000 

дана. 

Өндіруші-зауыт: Axigen  

Шығару елі:  АҚШ 

0,2 мл форматында ПТР үшін ең жақсы жұқа 

қабырғалы түтікшелер. Түтікшенің ультражұқа және 

бір текті қабырғалары жылдам және тегіс жылу 

алмасудыды қамтамасыз етеді. Мінсіз тазалықты 

99.9% дейін тазартылған полипропилен MaxyClear 

технологиясы  қамтамасыз етеді. Rotor-Gene 

сериясының аспаптарында және басқа да 

термоциклерлерде, соның ішінде Real-Time PCR үшін 

қолданылады. Оптикалық дөңес мөлдір қақпағы бар. 

97 97 000 
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Қақпақта инемен тесу үшін жері бар. Түссіз. 4 000 g. 

кезінде центрифугаланады. 121°С кезінде 15 мин. 

автоклавтанады.  RNase, DNase, & Pyrogen Safe 

сертификатталған. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

6 1,5 мл кішкене 

центрифугалы 

түтікшелер. 

Бумада 500 дана 

 

Өндіруші-зауыт:  Axigen  

Шығару елі: АҚШ 

1,5 мл көлемі бар градуирленген кішкене 

центрифугалы түтікшелер. Бағасы мен сапасы 

жақсы келіскен. Оптикалық тазалықты 99.9% дейін 

тазартылған полипропилен MaxyClear технологиясы  

қамтамасыз етеді. Жазу үшін арналған тегіс қақпағы 

бар. Қақпақта инемен тесу үшін жері бар. Түссіз. 

Оптикалық таза. Өте ұқыпты жасалған градуировка. 

Үлгіні көру үшін ультра тегіс беті  бар. Бүйір бетіне 

жазу үшін жері бар. Boil-Proof – қайнатқан кезде 

үлкен ішкі қысымға берік. 20 000 g. кезінде 

центрифугаланады. 121°С кезінде 15 мин. 

автоклавтанады.  RNase, DNase, & Pyrogen Safe 

сертификатталған.  
Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

23 46 000 

 

3) «Медилэнд» ЖШС (Алматы қ., Ташкент көш., 417а) 

Ло

т 

№ 

Атауы  
Техникалық ерекшелігі 

Бағасы 

теңге 

Сомасы        

(теңге) 

1 BD FACSCount 

+2 +8 С ағынды 

цитофлуориметр 

жиынтықтан  BD 

FACSCount CD4 

Reagent Kit 

реагенттер 

жиынтығы, (50 

тест)  

 

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: АҚШ 

Толық қанда CD+Т-лимфоциттердің проценттік 

маңызын және абсолюттік санын анықтау үшін 

реагент. Реагент CD4 моноклоналды антиденелер, РЕ, 

CD14 флуорохроммен белгіленген, PE-Cy™5, CD15 

флуорохроммен белгіленген, PE-Cy5 флуорохроммен 

белгіленген, нуклеин қышқылы үшін флуоресценттік 

бояғыштар, референстік бөлшектер және бекітетін 

ерітінді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

327 050 7 849 200 

2 BD FACSCount 

+2 +8 С ағынды 

цитофлуориметр 

жиынтықтан  BD 

FACSCount 

Control Kit - 

ФаксКаунт 

бақылау 

жиынтығы, (25 

тест)  

Өндіруші-зауыт:  BD Biosciences 

Шығару елі: АҚШ 

Бақылау жиынтығы - лимфоцит индексінің төрт 

деңгейіне ұқсас интегралды флюорохромды 

полистирол шарларының жұп жинақтарынан (2 μL) 

тұрады: 1) нөлдік, 2) төмен - 50 шар/μL, 3) орта - 250 

шар/μL және жоғары - 1000 шар/μL. Бақылау 

жиынтығы 25 анықтамаға арналған. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

184 150 184 150 

3 BD FACSClean 

тазартатын 

ерітінді, 5 л,  

 +2 +30 

 

 

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

BD FACS ағынды цитометрлеріне арналған түссіз 

тазартатын дайын ерітінді. 5 л пластикалық ыдыста 

жеткізіледі, құрамында натрий гипохлориді бар. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

25 800 283 800 
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бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

4 BD FACSRinse 

жуатын ерітінді,  

5 л  +2 +30 С 

 

Өндіруші-зауыт:Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

«FACSCalibur» ағынды цитофлуориметр үшін 

жұмыстың аяқталуынан кейін құралдың ағынды 

жүйесін жууға арналған жуғыш зат (детергент) 

ерітіндісі бар жуғыш ерітінді, 5л. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

25 800 77 400 

5 BD FACSFlow 

Sheath Fluid 

ағынды 

сұйықтық, 20 л  

+2 +30 С  

Өндіруші-зауыт:Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

BD FACS ағынды цитометрлері үшін пайдалануға 

дайын теңдестірілген ерітінді. Ең төменгі фондық 

сигнал және оңтайлы флуоресценттік бөлуді 

қамтамасыз етеді. 20 л пластикалық ыдысқа 

жеткізіледі.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

25 800 283 800 

6 UPP-110S қағазы 

+5 +30 С  

Өндіруші-зауыт:  Sony Сorporation  

Шығару елі: Жапония 

BD FACSCount ағынды цитометр үшін қағаз. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

8 450 92 950 

7 300 мкл 

мөлшерлеуішке 

арналған 

ұштықтар 

(бумада 1000 

дана), t -50 +50 C  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Ұштықтар қорапта шашылған. Ұштықтар Sartorius 

Biohit компаниясының сапа стандарттарывна сәйкес 

үнемді бумада дайындалған. Қапсырмасы бар пакетке 

буылған және картон қорапқа салынған. Екінші рет 

қайта өңдеуге 100% жарамды. Ұштықтар үшін 

автоклавта 121°C кезінде 20 минут ішінде толық 

стерилизацция өтеді. 

 Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

6 370 89 180 

8 1000мкл 

ұштықтары, 

сүзгіші бар, 

стерильденген,  

10х96 дана -20 

+40С  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия.  

Sartorius Biohit механикалық мөлшерлеуіштерімен 

пайдалану мүмкіндігі бар. Ұштықтың түсі мөлдір. 

Мөлшерлеуіштің аэрозольді және сұйықтық 

контаминациясын болдыртпау үшін әр ұштықта 

полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. Үлгі мен 

сүзгіштің арасындағы кеңейтілген ауа кеңістігі бар. 

Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Электрондық сәулемен стерилизациялау. Апирогеннің 

болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының болуы. Әр 

штативтің вакуумдық буманың болуы. Ұштықтың 

ұзындығы – 78 мм. Ең кең бөлігінде диаметрі – 8,8 мм. 

Ұштықта фасканың болуы.  Түрлі өндірушілердің 

автоматты мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

58 010 174 030 

9 200мкл 

ұштықтары, 

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Sartorius Biohit механикалық мөлшерлеуіштерімен 

58 010 116 020 
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сүзгіші бар, 

стерильденген, 

10 х 96 дана  -20 

+40С  

пайдалану мүмкіндігі бар. Ұштықтың түсі мөлдір. 

Мөлшерлеуіштің аэрозольді және сұйықтық 

контаминациясын болдыртпау үшін әр ұштықта 

полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. Үлгі мен 

сүзгіштің арасындағы кеңейтілген ауа кеңістігі бар. 

Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Электрондық сәулемен стерилизациялау. Апирогеннің 

болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының болуы. Әр 

штативтің вакуумдық буманың болуы. Штативтерді 

кодтау түсі – сары. Ұштықтың ұзындығы – 54 мм. Ең 

кең бөлігінде диаметрі – 7,2 мм. Ұштықта фасканың 

болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

10 1000 мкл 

ұштықтар 

(бумада 1000 

дана)  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Ұштықтар қорапта шашылған. Ұштықтар Sartorius 

Biohit компаниясының сапа стандарттарывна сәйкес 

үнемді бумада дайындалған. Қапсырмасы бар пакетке 

буылған және картон қорапқа салынған. Екінші рет 

қайта өңдеуге 100% жарамды. Ұштықтар үшін 

автоклавта 121°C кезінде 20 минут ішінде толық 

стерилизацция өтеді. 

 Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

7 540 75 400 

 

4) «Альфа-Медикал» ЖШС  (Қостанай қ., Сералин көш., 34) 

Ло

т 

№ 

Атауы  
Техникалық ерекшелігі 

Бағасы 

теңге 

Сомасы        

(теңге) 

1 Бір реттік 20-200 

мкл 

мөлшерлеуіштер 

ге ұштықтар, 

(бумада 1000 

данадан кеме 

емес) 

 

Sartorius Biohit Optifit ұштықтары қорапта.. көлемі 

300мкл. дейін. Sartorius Biohit механикалық 

мөлшерлеуіштерімен пайдалану мүмкіндігі бар. 

Ұштықтың түсі мөлдір. Ұштықтың материалы – 

бастапқы полипропилен  (РР). Ұштықтың ұзындығы – 

51 мм. Ең кең бөлігінде диаметрі – 7,3 мм. Ұштықта 

фасканың болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. Ұштықтар үшін 

автоклавта 121°C кезінде 20 минут ішінде 

автоклавтану мүмкіндігі бар.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15, 30  күнтізбелік күн ішінде. 

9 000 126 000 

2 Sartorius Biohit 

SafetySpace 

ұштықтары, 

штативтерде, 

стерильденген 

сүзгіші бар 1000 

мкл (бумада 960 

данадан кем 

емес) 

Көлемі 1000мкл. Sartorius Biohit механикалық 

мөлшерлеуіштерімен пайдалану мүмкіндігі бар. 

Ұштықтың түсі мөлдір. Мөлшерлеуіштің аэрозольді 

және сұйықтық контаминациясын болдыртпау үшін әр 

ұштықта полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. 

Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Апирогеннің болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының 

болуы. Әр штативтің вакуумдық буманың болуы. 

Штативтерді кодтау түсі – көк. Ұштықтың ұзындығы – 

88 000 264 000 
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78 мм. Ең кең бөлігінде диаметрі – 8,8 мм. Ұштықта 

фасканың болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15, 30  күнтізбелік күн ішінде. 

3 2-200 мкл сүзгіші 

бар штативте, 

Sartorius Biohit 

пипеткалары 

үшін 

стерильденген 

ұштықтар. 

(бумада-960 

данадан кем 

емес) 

 

Көлемі 200мкл. Sartorius Biohit механикалық 

мөлшерлеуіштерімен пайдалану мүмкіндігі бар. 

Ұштықтың түсі мөлдір. Мөлшерлеуіштің аэрозольді 

және сұйықтық контаминациясын болдыртпау үшін әр 

ұштықта полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. Үлгі 

мен сүзгіштің арасындағы кеңейтілген ауа кеңістігі 

бар. Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Электрондық сәулемен стерилизациялау. Апирогеннің 

болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының болуы. Әр 

штативтің вакуумдық буманың болуы. Штативтерді 

кодтау түсі – сары. Ұштықтың ұзындығы – 54 мм. Ең 

кең бөлігінде диаметрі – 7,2 мм. Ұштықта фасканың 

болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15, 30  күнтізбелік күн ішінде. 

88 000 176 000 

4 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуіштері 

үшін сүзгіші жоқ 

ұштықтар 1000 

мкл (бумада 1000 

данадан кем 

емес) 

Көлемі 1000мкл. Sartorius Biohit механикалық 

мөлшерлеуіштерімен пайдалану мүмкіндігі бар. 

Ұштықтың түсі мөлдір. Ұштықтың материалы – 

бастапқы полипропилен  (РР). Ұштықтың ұзындығы – 

71,5 мм. Ең кең бөлігінде диаметрі – 8,7 мм.  Ұштықта 

фасканың болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. 121°C кезінде 20 минут 

ішінде автоклавтану мүмкіндігі бар.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15, 30  күнтізбелік күн ішінде. 

11 000 110 000 

 

5) «Тех-Фарма» ЖШС (Петропавловск қ., Мир көш., 327) 

Ло

т 

№ 

Атауы  
Техникалық ерекшелігі 

Бағасы 

теңге 

Сомасы        

(теңге) 

1 BD FACSCount 

+2 +8 С ағынды 

цитофлуориметр 

үшін 

жиынтықтан  

ФаксКаунт үшін 

реагенттер 

жиынтығы (50 

тест) 

 

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: АҚШ 

Толық қанда CD+Т-лимфоциттердің проценттік 

маңызын және абсолюттік санын анықтау үшін 

реагент. Реагент CD4 моноклоналды антиденелер, РЕ, 

CD14 флуорохроммен белгіленген, PE-Cy™5, CD15 

флуорохроммен белгіленген, PE-Cy5 флуорохроммен 

белгіленген, нуклеин қышқылы үшін флуоресценттік 

бояғыштар, референстік бөлшектер және бекітетін 

ерітінді. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

327 110 7 850 640 
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2 BD FACSCount 

+2 +8 С ағынды 

цитофлуориметр 

жиынтықтан  

ФаксКаунт 

бақылау 

жиынтығы, (25 

тест)  

Өндіруші-зауыт:  BD Biosciences 

Шығару елі: АҚШ 

Бақылау жиынтығы - лимфоцит индексінің төрт 

деңгейіне ұқсас интегралды флюорохромды 

полистирол шарларының жұп жинақтарынан (2 μL) 

тұрады: 1) нөлдік, 2) төмен - 50 шар/μL, 3) орта - 250 

шар/μL және жоғары - 1000 шар/μL. Бақылау 

жиынтығы 25 анықтамаға арналған. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

184 170 184 170 

3 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін тазартатын 

ерітінді  

 

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

BD FACS ағынды цитометрлеріне арналған түссіз 

тазартатын дайын ерітінді. 5 л пластикалық ыдыста 

жеткізіледі, құрамында натрий гипохлориді бар. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

25 850 284 350 

4 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін жуатын 

ерітінді  

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

«FACSCalibur» ағынды цитофлуориметр үшін 

жұмыстың аяқталуынан кейін құралдың ағынды 

жүйесін жууға арналған жуғыш зат (детергент) 

ерітіндісі бар жуғыш ерітінді, 5л. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

25 850 77 550 

5 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін ағынды 

сұйықтық  

Өндіруші-зауыт:  Becton Dickinson and Company, BD 

Biosciences 

Шығару елі: Польша 

BD FACS ағынды цитометрлері үшін пайдалануға 

дайын теңдестірілген ерітінді. Ең төменгі фондық 

сигнал және оңтайлы флуоресценттік бөлуді 

қамтамасыз етеді. 20 л пластикалық ыдыста 

жеткізіледі.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

25 850 284 350 

6 BD FACSCount 

ағынды 

цитофлуориметр 

үшін қағаз  

Өндіруші-зауыт:  Sony Сorporation  

Шығару елі: Жапония 

BD FACSCount ағынды цитометр үшін қағаз. 

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

8 500 93 500 

7 20-200 мкл 

мөлшерлеуішке 

ұштықтар ( 

бумада 1000 

дана) t -50 +50 C 

 

Наконечники для 

дозатора 20-200 

мкл (1000 шт/уп)  

t -50 +50 C  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Көлемі 300 мкл. Ұштықтар қорапта шашылған. 

Ұштықтар Sartorius Biohit компаниясының сапа 

стандарттарына сәйкес үнемді бумада дайындалған. 

Қапсырмасы бар пакетке буылған және картон қорапқа 

салынған. Екінші рет қайта өңдеуге 100% жарамды. 

Ұштықтар үшін автоклавта 121°C кезінде 20 минут 

ішінде толық стерилизацция өтеді. 

 Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

10 550 147 700 

8 1000мкл 

ұштықтары, 

сүзгіші бар, 

стерильденген, 

10 х 96 дана  -20 

+40С  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Sartorius Biohit механикалық мөлшерлеуіштерімен 

пайдалану мүмкіндігі бар. Ұштықтың түсі мөлдір. 

Мөлшерлеуіштің аэрозольді және сұйықтық 

контаминациясын болдыртпау үшін әр ұштықта 

полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. Үлгі мен 

68 000 204 000 
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 сүзгіштің арасындағы кеңейтілген ауа кеңістігі бар. 

Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Электрондық сәулемен стерилизациялау. Апирогеннің 

болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының болуы. Әр 

штативтің вакуумдық буманың болуы. Штативтерді 

кодтау түсі – көк. Ұштықтың ұзындығы – 78 мм. Ең 

кең бөлігінде диаметрі – 8,8 мм. Ұштықта фасканың 

болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.  

9 200мкл 

ұштықтары, 

сүзгіші бар, 

стерильденген, 

10 х 96 дана  -20 

+40С  

 

Завод-производитель:  Sartorius Biohit Liguid Handling 

Oy 

Страна происхождения: Финляндия.  

Sartorius Biohit механикалық мөлшерлеуіштерімен 

пайдалану мүмкіндігі бар. Ұштықтың түсі мөлдір. 

Мөлшерлеуіштің аэрозольді және сұйықтық 

контаминациясын болдыртпау үшін әр ұштықта 

полиэтиленнен жасалған ақ сүзгіш бар. Үлгі мен 

сүзгіштің арасындағы кеңейтілген ауа кеңістігі бар. 

Термоиндикатор түсінің бар болуы (штативтің 

қақпағында бақылау дөңгелек стикері бар). Ұштықтың 

материалы – бастапқы полипропилен  (РР). 

Электрондық сәулемен стерилизациялау. Апирогеннің 

болуы. Қорапта лот нөмірінің жазуының болуы. Әр 

штативтің вакуумдық буманың болуы. Штативтерді 

кодтау түсі – сары. Ұштықтың ұзындығы – 54 мм. Ең 

кең бөлігінде диаметрі – 7,2 мм. Ұштықта фасканың 

болуы.  Түрлі өндірушілердің автоматты 

мөлшерлеуіштерімен үйлеседі. ДНҚ, РНҚ, 

эндотоксиндер мен апирогендіктің жоқтығына 

сертификатталған. Жиналатын қақпағы бар 

штативтердің қораптағы саны – 10 дана.  

Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.  

68 000 136 000 

10 1000 мкл 

ұштықтар  

(бумада 1000 

дана)  

Өндіруші-зауыт:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шығару елі: Финляндия. 

Ұштықтар қорапта шашылған. Ұштықтар Sartorius 

Biohit компаниясының сапа стандарттарывна сәйкес 

үнемді бумада дайындалған. Қапсырмасы бар пакетке 

буылған және картон қорапқа салынған. Екінші рет 

қайта өңдеуге 100% жарамды. Ұштықтар үшін 

автоклавта 121°C кезінде 20 минут ішінде толық 

стерилизацция өтеді. 

 Тауарды  жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен 

бастап 15 күнтізбелік күн ішінде. 

9 900 99 000 

 

Тендердің қорытындысын жүргізген кезде тендерлік комиссия «Тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, профилактикалық 

(иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, медициналық 

мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді 

сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 Қаулысымен (2017ж.24.11 өзгерістер мен 

толықтыруларымен) (бұдан әрі - Қағида), сонымен қатар ҚОӘДСБ «Қостанай облыстық ЖИТС 
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алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК-ның бекітілген Тендерлік 

құжаттамасымен басшылық етті.  

            Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қабылдамау негіздемелері: 

1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС - Қағиданың 81 тармағының және 

Тендерлік құжаттаманың 3 тарауының 14 тармағының 1) тармақшасының және Тендерлік 

құжаттаманың №1 қосымшасының негізінде тендерлік құжаттаманың  талаптарына сәйкес 

келмейді, себебі өнім беруші тауарды жеткізу мерзімі 20 күнтізбелік күн деп көрсеткен, ал бізде 

15 күнтізбелік күн, электрондық нұсқасы жоқ. Қағиданың 81 тармағының 12) тармақшасының 

негізінде №11 лот бойынша тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді,  яғни 

ұсынылып отырған техникалық ерекшелік тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес 

келмейді. №11 лотта түрлі түсті қақпақтар бар, дөңес қақпағы бар ПТР үшін 0,2 мл кішкене 

түтікшелер көрсетілген, ал біз оптикалық мөлдір дөңес қақпағы бар, ПТР үшін эппендорф типті 

жұқа қабырғалы 0,2 мл түтікшелер көрсеткен болатынбыз. №7, №8, №9, №12 лоттар ұсынылып 

отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке 

сәйкес келеді.  

2) «Витена» ЖШС Тендерлік құжаттаманың 3 тарауының 14 тармағының 18) 

тармақшасының негізінде тендерлік құжаттаманың  талаптарына сәйкес келмейді, яғни өнім 

беруші тендерлік өтінімнің әрекет ету мерзімі көрсетілмеген, тиісті фармацевтикалық 

қызметпен айналысуға және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуге рұқсатта 

және (немесе) хабарламада көрсетілген мекенжайға сәйкес фармацевтикалық қызмет 

объектісін меншік құқығында немесе иелену және пайдалану құқығында иеленуді растайтын 

және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды іске асыруда мерзімі өткен қойма үй-

жайын жалға алу (жалға алудың мерзімі 01.06.2018ж. (қоса алғанда) құжаттың көшірмесін 

ұсынды. №7, №8, №9, №10, №11, №12 лоттар ұсынылып отырған тауардың техникалық 

ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке сәйкес келеді.  

3) «Медилэнд» ЖШС  - №7 лот бойынша по лоту №7 Қағиданың 81 тармағының 12) 

тармақшасының негізінде тендерлік құжаттаманың  талаптарына сәйкес келмейді, яғни 

ұсынылып отырған техникалық ерекшелік тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес 

келмейді. №7 лотта 300 мкл мөлшерлеуіштері үшін ұштықтар көрсетілген, ал біз Sartorius Biohit  

мөлшерлеуіштері үшін көлемі 20-200 мкл дейін ұштықтарды көрсеткен болатынбыз. №1, №2, 

№3,№4, №5, №6, №8, №9, №10 лоттар ұсынылып отырған тауардың техникалық ерекшелігі 

тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке сәйкес келеді.  

4) «Альфа-Медикал» ЖШС  - Қағиданың 81 тармағының және Тендерлік құжаттаманың 

3 тарауының 14 тармағының 1) тармақшасының және Тендерлік құжаттаманың №1 

қосымшасының негізінде тендерлік құжаттаманың  талаптарына сәйкес келмейді, себебі өнім 

беруші тауарды жеткізу мерзімі 15-30 күнтізбелік күн деп көрсеткен, ал бізде 15 күнтізбелік 

күн, электрондық нұсқасы жоқ. Қағиданың 81 тармағының 12) тармақшасының және Тендерлік 

құжаттаманың 3 тарауының негізінде тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға және 

(немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды өткізуге рұқсатта және (немесе) хабарламада 

көрсетілген мекенжайға сәйкес фармацевтикалық қызмет объектісін меншік құқығында немесе 

иелену және пайдалану құқығында иеленуді растайтын құжаттың көшірмесі жоқ. Қағиданың 

81 тармағының 12) тармақшасының негізінде №7 лотта көлемі 300 мкл 20-200 мкл бір реттік 

мөлшерлеуішке ұштықтар көрсетілген, ал біз көлемі 20-200 мкл Sartorius Biohit  мөлшерлеуіші 

үшін ұштықтарды көрсеткен болатынбыз.  

5) «Тех-Фарма» ЖШС – тендерлік құжаттаманың 3 тарауының 14 тармағының 1) 

тармақшасының негізінде тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді – электрондық 

нұсқасы жоқ. №7 лот бойынша Қағиданың 81 тармағының 12) тармақшасының негізінде 

тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді. №7 лотта 300 мкл мөлшерлеуішке 

ұштықтар көрсетілген, ал біз көлемі 20-200 мкл Sartorius Biohit  мөлшерлеуіші үшін 

ұштықтарды көрсеткен болатынбыз. №1, №2, №3,№4, №5, №6, №8, №9, №10 лоттар ұсынылып 

отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген ерекшелікке 

сәйкес келеді.   

 

 

            



 13 

            Тендерлік комиссияның шешімі:  

 

Тендерлік өтінімдерді бағалаудың және салыстырудың нәтижесі бойынша 

тендерлік комиссия тендерді келесі лоттар бойынша Қағиданың 84 тармағының 3) және 

4) тармақшасына сәйкес өткізілмеді деп танылады:  №1, №2, №3,№4, №5, №6, №8, №9, 

№10  лоттар бойынша – тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес бір өтінім түсті; №7, №11, 

№12 лоттары бойынша -  бірде-бір өнім беруші жіберілмеді.  

Тендер ұйымдастырушысы үш күнтізбелік күн ішінде тендердің қорытындысын 

жүргізген күннен бастап, тендерге қатысқан барлық әлеуеттік өнім берушілерді тендердің 

нәтижесі туралы әлеуетті өнім берушілерге қорытындының хаттамалар көшірмесі жолымен 

жазбаша хабардар етеді.  

           


