Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№3 қалалық емхана» МКК-да
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік
заттардың, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтердің баға
ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша
Қорытындылар туралы хаттама
Нұр-Сұлтан қ.
У Республика даңғ., 56, №35-бөлме

03 маусым 2021 жыл
сағ.15.00

Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарының жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде
қамтамасыз ету үшін дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды баға ұсыныстарын
сұрату тәсілімен сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы
№ 1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды,
фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының
(ары қарай – Қағидалар)107-тармағына сәйкес, жүзеге асырылады.
1.Әлеуетті өнім беруші тендерге қатысуға соңғы мерзім аяқталғанға дейін белгіленген
мерзімде мынадай өтінім берді:
№

Әлеуетті өнім
берушінің атауы

1

«ФармГранд» ЖШС

2

«Арша» ЖШС

3

«АстаМед» ЖШС

Мекен-жайы

Әлеуетті өнім
берушінің тіркелген
күні мен уақыты

Нұр-Сұлтан қ.Керей, Жәнібек хандар
көш., 18, НП-2, «Samal» БО, 4-қабат,
помещение 17, «Пекин» кеңсесі
Көкшетау қ., Васильковский ш/а,
12 «а»
Нұр-Сұлтан қ.Бейбітшілік көш.2,
217-кеңсе

28.05.2021ж.
сағ.15.43 мин
01.06.2021 ж.
сағ.14.23мин
02.06.2021ж.
сағ.16.59 мин

2.Жеткізуші келесі баға ұсыныстарын ұсынды:
Лот
№

Лот атауы

Соммасы
(тенге)

Әлеуетті өнім берушінің атауы

Хеликобактериозды
анықтаудың жедел
21
7 000
«ФармГранд» ЖШС
диагностикасы
Хелпил қоңдр. тест-жүйесі
Қорапта 2мл-ден 10 ампулада
кардиолипинді РМП антигені
3
9362
«Арша» ЖШС
және 2 құты 5мл-ден холин
хлорид ерітіндісі
"AGFA" Drystar DT -5B1
40 000
«АстаМед» ЖШС
100nif 25*30
3.Қағиданың 112-тармағының негізінде: "Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып
алуға осы Қағиданың 113-тармағына сәйкес, баға ұсынысы мен құжаттары ұсынылған бір
әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды
ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен осындай әлеуетті өнім берушіні сатып
алудың жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды".
4.Баға ұсынысы тәсілімен осы сатып алу нәтижелері бойынша сатып алуды
ұйымдастырушы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1

1) "ФармГранд" ЖШС, "Арша" ЖШС, "АстаМед"ЖШС жеңімпаз деп танылсын.
2) Жеңімпаздар Қағиданың 113-тармағына сәйкес, жеңімпаз деп танылған күннен
бастап, күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№3
қалалық емхана» МКК, №9-бөлмесіне құжаттарды ұсынсын.
3) Ашу рәсімі кезінде, әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатыспады.
Тендерлік комиссияның төрайымы:
Директордың емдеуалдын алу жөніндегі
орынбасары
Г.А.Сулейменова

________________________

Тендерлік
комиссия
төрайымының
орынбасары:

_______________________
Пациентті қолдау және ішкі жөніндегі
басшы М.А.Базарбаева

_________________________
Комиссия мүшелері:
ЖДТ және терапевтік
бөлімнің меңгерушісі
К.Н.Асанова

_____________________

Бас мейірбике
Ш.А.Капаева
_______________________
Фармацевт
С.Ж.Жанарбек

_______________________

Тендерлік
комиссияның
хатшысы:
Мемлекеттік сатып алу
жөніндегі есепші
М.М.Бесбаева

______________________
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