
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№3 қалалық емхана» ШЖҚ МКК -

да тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі 

медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттардың, 

медициналық бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтерді баға 

ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу бойынша  

қорытындылары туралы 

Хаттама 

 

  

1. Тендерлік комиссияның құрамы: 

 

Ахметова Гульнар Габдешовна 

 

- Бала және босандыру мәселелері 

бойынша ұйымдастыру қызметінің 

басшысы 

   

 

Тендерлік комиссияның мүшелері: 

 

  Каиырбекқызы Диля                    

 

         Капаева Шынар Айтжановна 

 

         Жанарбек Сандугаш     

         Жанарбеккызы 

          

         Януров Павел Родионович   

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

                                                                         

АРБ және КЖ жұмысы жөніндегі басшы 

  

Бас мейіргер 

 

Фармацевт  

 

 

Медициналық техник            

   

 

       Тендерлік комиссияның хатшысы: 

 

Аубакирова Майра Сакеновна - Мемлекеттік сатып алу жөніндегі есепші 

(дауыс беру құқығынсыз). 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы №375 

қаулысымен бекітілген «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған 

емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру 

және өткізу Қағидаларына» (бұдан әрі – Қағидалар) сәйкес, медициналық 

Нұр-Сұлтан қ.     09.11.2021 жыл 

У Республика даңғ., 56, №35-бөлме 

 

сағ.15.00                                                                                            
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мақсаттағы бұйымдарды - байланыссыз инфрақызыл термометрді, 

стационарлық байланыссыз инфрақызыл термометрін сатып алуды жүргізу. 

1. Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін мынадай 

әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері ұсынылды: 

№ 

р/с 

Әлеуетті өнім берушінің 

атауы 

Әлеуетті өнім 

берушінің БСН-ы 

Өтінімді ұсынған 

күні мен уақыты 

 

1 «Ж.О.Омарова» ЖК  800630403310 
09.11.2021 жыл 

сағ.11.42 мин. 

           2. Әлеуетті жеткізушілердің байланыссыз инфрақызыл термометрді, 

стационарлық байланыссыз инфрақызыл термометрін баға ұсыныстарын сұрату 

тәсілімен сатып алу бойынша баға кестесі 

Лот

ты

ң 

№ 

Атауы  

Өлше

м 

бірлігі 

Бірлік үшін 

бөлінген 

сомасы 

(тенге) 

Әлеуетті 

өнім 

берушінің 

баға 

ұсыныста

ры 

Әлеуетті өнім 

берушінің 

атауы  

1 

Байланыссыз 

инфрақызыл 

термометрді 

дана 9900 9900 
«Ж.О.Омаров

а» ЖК 

2 

Стационарлық 

байланыссыз 

инфрақызыл 

термометрі 

дана 29900   

Медициналық бұйымдарды баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу бойынша бір 

баға ұсынысын беру негізінде: «Ж.О.Омарова» ЖК жеңімпаз деп танылсын. 

«Ж.О.Омарова» ЖК Нұр-Сұлтан қ., Орынбор көш. 1 үй 168 пәтер №1 лот 

бойынша жалпы сомасы 49500 (қырык тоғыз мың бес жүз) теңге. 

1.Жеңімпаз «Ж.О.Омарова» ЖК осы хаттама жарияланған сәттен бастап, 10 

күнтізбелік күн ішінде «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 

маусымдағы №375 Қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар 

мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық көрсетілетін 

медициналық мақсаттағы бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада 

өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама 

қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларының» 9-тарау 

102 тармағына сәйкес, Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды 

ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап, күнтізбелік он күн 

ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды 

ұсынады:  

1) фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, 

психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті 

жүзеге асыруға тиісті лицензияның көшірмелері, медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің 
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басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама немесе «Рұқсаттар және 

хабарламалар туралы» Заңыңа сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат 

нысаны, ол туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық 

жүйелерінде расталынады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде 

ақпарат болмаған жағдайда, әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке 

және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен 

прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті 

лицензияның нотариат куәландырған көшірмесін және (немесе)  «Рұқсаттар 

және хабарламалар туралы» Заңыңа сәйкес, алынған медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің 

басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны ұсынады. 

2) заңды тұлға құрмай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру құқығын беретін 

құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін); 

   3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, жеке 

куәліктің немесе төлқұжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 

жеке тұлға үшін); 

   4) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 

қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда 

акционерлер тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, 

қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірмесі және сатып алу туралы 

хабарландыру жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі);  

  5) "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеуші кабинеті" веб-

қосымшасы арқылы алынған, есепке алуын мемлекеттік кірістер органдары 

жүргізетін берешектің жоқ (болуы) туралы мәліметтер; 

  6) осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып 

табылмайтыны туралы Қазақстан Республикасы салық органының 

анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан 

Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының 

салық төлеушісі ретінде тіркелмеген болса).  

1. Өтінімдерді ашу кезінде әлеуетті өнім берушілердің өкілдері қатысқан жоқ. 

2. №2 лот бойынша – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 

маусымдағы №375 қаулысымен бекітілген «Тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар 

мен мамандандырылған емдік өнімдерді, фармацевтикалық қызметтерді сатып 

алуды ұйымдастыру және өткізу туралы Қағидасының №375 101-тармағына 

сәйкес, сатып алу өтпеді деп танылсын. Баға ұсыныстары болмаған жағдайда, 

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу жарамсыз деп танылады. 

Тендерлік комиссияның төрайымы: 

 

Бала және 

босандыру 

мәселелері бойынша 

ұйымдастыру 

қызметінің басшысы 

Г.Г.Ахметова 

  

 

 

_________________________

_ 
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Комиссия 

мүшелері:  

 

Д.Кайырбекқызы  

 

П.Р.Януров 

  

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

   

Ш.А.Капаева 

 

                                                    

_____________________________ 

   

С.Ж.Жанарбек 

 

         _____________________________ 

 

 

Тендерлік 

комиссияның 

хатшысы: 

М.С. Аубакирова                                                                                                                                    

  

 

                                           

_____________________________ 

   

 

 

 

 


