
                                                                   

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 

заттарды, медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді баға 

ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша 

 Қорытындылар туралы хаттама 

 

 

  
 

1. Тендерлік комиссия құрамында: 

 

         Сулейменова Гульмира Амантаевна 

 

- Директордың емдеу-алдын алу жөніндегі 

орынбасары            

Базарбаева Мейрамкуль 

Ахмедкадыровна 

 

- Пациентті қолдау және ішкі сараптама жөніндегі 

басшы 

Тендерлік комиссияның мүшелері: 

 

Асанова Көркем 

Нұрмағамбетовна  

 

 

         Капаева Шынар Айтжановна 

 

         Жанарбек Сандуғаш     

         Жанарбекқызы 

 

 - 

 

 

 

 

  

 

 

ЖДТ және терапевтік бөлімнің меңгерушісі  

 

 

  

- Бас мейірбике 

 

 - Фармацевт      

          

 

   

         Тендерлік комиссияның хатшысы: 
Бесбаева Меруерт  Мейрамовна - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі есепші (дауыс 

беру құқығынсыз). 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен 

бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді 

сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларына (бұдан әрі – қағидалар) сәйкес 2021 

жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 

дәрілік заттарды сатып алу бойынша тендер өткізді.   

2.Тендерге қатысуға түпкілікті мерзім өткенге дейін белгіленген мерзімде 

мынадай әлеуетті өнім беруші өтінім берді: 

№ 

п/п 

Әлеуетті өнім берушінің 

атауы 

Әлеуетті өнім 

берушінің ЖСН 

Өтінімді ұсынған  

күні мен уақыты 

1  «ФармГранд» ЖШС 140340009715 
28.05.2021ж. 

сағ.15.43 мин 

2 «Арша» ЖШС 940340000203 
01.06.2021 ж. 

сағ.14.23мин 

3 «АстаМед» ЖШС 180340016309 02.06.2021ж. 

Нұр-Сұлтан қ. 03  маусым 2021 жыл 

У Республика даңғ., 56, №9-бөлме 

 

                          сағ.15.00                                                                                           
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сағ.16.59 мин 

 

3. Әлеуетті өнім берушінің бөлінген сомасы және баға ұсынысы:  

 

Лот 

№  
Атауы  

Өлшем 

бірлігі 

Бірл.бөлінген 

сомасы тенге) 

Әлеуетті өнім 

берушілердің 

баға 

ұсыныстары 

Әлеуетті өнім 

берушінің 

атауы 

21 

Хеликобактериозды 

анықтаудың жедел 

диагностикасы Хелпил 

қоңдр. тест-жүйесі 

қорап  7 000 7 000 
«ФармГранд» 

ЖШС 

3 

Қорапта 2мл-ден 10 

ампулада кардиолипинді 

РМП антигені және 2 

құты 5мл-ден холин 

хлорид ерітіндісі 

жиынты

қ 
9500 9362 «Арша» ЖШС 

1 
"AGFA" Drystar DT -5B- 

100nif 25*30 
қорап  51500 40 000 

«АстаМед» 

ЖШС 

 

4.Әлеуетті өнім берушілердің Қағиданың 13 тарауының біліктілік талаптарына 

сәйкестігі туралы ақпарат: 

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы Сәйкестілігі 

1  «ФармГранд» ЖШС Сәйкес келеді 

2 «Арша» ЖШС Сәйкес келеді 

3 «АстаМед» ЖШС Сәйкес келеді 

 

5. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімді қарау нәтижелері бойынша ШЕШІМ 

ҚАБЫЛДАДЫ: 

1) Бір баға ұсынысын беруге байланысты дәрілік заттарды сатып алу өтпеді деп танылсын. 

  

Тендерлік комиссияның төрайымы: 
 

 Г.А.Сулейменова          

                                                 ___________________________________ 

Тендерлік комиссия төрайымының 

   орынбасары: 

 

М.А.Базарбаева    

_____________________________ 

Комиссия мүшелері:  

К.Н.Асанова  

 

 _____________________________ 

Ш.А.Капаева   _______________________________ 

С.Ж.Жанарбек  

 

 _______________________________ 

Тендерлік 

комиссияның 

хатшысы: 

М.М.Бесбаева                                                                                                                                  

  

 

                                            ______________________________ 
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