
Бір көзден  

 сатып алу туралы  

№11 ХАБАРЛАНДЫРУ  

Қостанай қ.                                                                                                               12.09.2019ж. 

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "ЖИТС-тың алдын алу және оған 
қарсы күрес жөніндегі Қостанай облыстық орталығы" КМК бір көзден алу тәсілімен медициналық 

бұйымдарды сатып алу туралы хабарлайды, сәйкес тармағының 2) тармақшасына және 116-11-тарауы және 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 жылғы №347 "Дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен 

фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі", келесі атаулар бойынша: 
№ Атауы  

 

Техникалық сипаттамасы Өлш  

бір. 

Саны Сома, теңге 

1 Микроцентрифугалы

қ пробиркалар 1,5 мл 

Эппердорф түріндегі пробиркалар, ПЦР-талдауға 

арналған жалпақ қақпағы бар ДНК және РНК-аздан 

бос, 1,5 мл құлақшасы бар стерильді, түссіз, мөлдір 

(қаптамада 500 данадан кем емес).  

қапта

ма 
10 21 398 

2 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуіштерге 

арналған ұштықтар, 

көлемі 20-300мкл 

Полипропиленнен жасалған ұштары стерильді емес, 

түссіз, мөлдір, фильтрсіз. Көлемі 20-300мкл. Ұштықта 

фасканың болуы. Қаптамада кемінде 1000 дана. 

Әртүрлі өндірушілердің дозаторларымен 

наконечниктердің үйлесімділігі. 

қапта

ма 
100 539 400 

3 Сыйымдылығы 1000 

мкл Sartorius Biohit 

дозаторларына 

арналған ұштықтар 

Полипропиленнен жасалған ұштары стерильді емес, 

түссіз, мөлдір, фильтрсіз. Көлемі 1000 мкл. Ұштықта 

фасканың болуы. Қаптамада кемінде 1000 дана. 

Әртүрлі өндірушілердің дозаторларымен 
наконечниктердің үйлесімділігі. 

қапта

ма 
10 60 750 

4 Ұштықтар, сүзгішпен, 

Sartorius Biohit 

дозаторларына 

арналған: 200 мкл 

дейін 

Ұштықтары стерильді сүзгішпен, штативтерде, түссіз, 

мөлдір. Қаптамада 960 дан кем емес. Көлемі 200 мкл. 

Ұштықта фасканың болуы. Әртүрлі өндірушілердің 

дозаторларымен наконечниктердің үйлесімділігі. 

Днқаз, РНКаз, эндотоксиндердің және апирогендіктің 

жоқтығына сертификатталған болуы тиіс. 

 

 

 

қапта

ма 

    1 60 750 

5 Ұштықтар, сүзгішпен, 

Sartorius Biohit 

дозаторларына 

арналған: 1000 мкл 

дейін 

Ұштықтары стерильді сүзгішпен, штативтерде, түссіз, 

мөлдір. Қаптамада 960 дан кем емес. Көлемі 1000 мкл. 

Ұштықта фасканың болуы. Әртүрлі өндірушілердің 

дозаторларымен наконечниктердің үйлесімділігі. 

Днқаз, РНКаз, эндотоксиндердің және апирогендіктің 

жоқтығына сертификатталған болуы тиіс. 

 

 

 

қапта

ма 

    1 60 750 

Жеткізу орны: Индекс 110000, Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус «Қостанай облыстық  ЖИТС 

алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК  

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. 
Тауарды жеткізудің төлем мерзімі:  тауарды жеткізу фактісі бойынша 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей. 

  Жеткізу шарты: DDP 

   Құжаттар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 30.05.2019 ж. №347 "Дәрілік заттарды, медициналық 
бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережесі" қаулысының 

(бұдан әрі-ереже) 11-тарауының 117-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келуі керек.: 

1.  Баға ұсынысы; 
2. Әлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 3 тарауында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігін 

растайтын құжаттар; 

3. Мәлімделген дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың осы 
Қағидалардың 4 тарауының ережелеріне сәйкестігін растайтын құжаттар. 

Бір көзден алу тәсілімен өткізілетін сатып алудың нысанасы болып табылатын тауарды жеткізуді жүзеге 

асыруға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алуға қатысу туралы келісім беруге және 

хабарландыруда көрсетілген қажетті құжаттарды 2019 жылы «19» қыркүйек 11.00 сағ.  дейінгі мерзімде 
ұйымдастырушыға - Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай облыстық 

ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМК мекен-жайы бойынша ұсынуға тиіс.:  

Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус бухгалтерия кабинетіне. 
       

Бас дәрігердің м.а.                                                                                                 М.С. Кузембаев 

Келісілді: 

Бас  бухгалтер             И.Е. Валиева  
 

Диагностикалық зертхананың меңгерушісінің м.а.                        Б.И. Шалдыбаева 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000719#z176

