
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  

конверттерді ашу хаттамасы 

 

 

 

  

 

  

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). 

 

 

2021 жылғы 03 маусым күні сағат 15.00 мин., Нұр-Сұлтан қаласы, Республика 

даңғылы, 56, №35-бөлмеде, 2021 жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық деңгейде Нұр-Сұлтан қаласы тұрғындарының  

жекелеген санаттарын дәрілік заттармен қамтамасыз ету жөніндегі фармацевтикалық 

қызметтерді сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға өтінім салынған конвертті ашу рәсімі 

өтті. 

2. Тендерге қатысуға өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін оны 

белгіленген мерзімде ұсынған келесі әлеуетті өнім берушінің тендерге қатысуға өтінімі: 

 

 

Нұр-Сұлтан қ. 03  маусым 2021 жыл 

У Республика даңғ., 56, №35-бөлме 

 

                          сағ.15.00                                                                                           
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№ 
Әлеуетті өнім берушінің атауы Мекен-жайы 

1  «ФармГранд» ЖШС 

Нұр-Сұлтан қ.Керей, Жәнібек хандар 

көш., 18, НП-2, «Samal» БО, 4-қабат, 

помещение 17, «Пекин» кеңсесі 

2 «Арша» ЖШС 
Көкшетау қ., Васильковский ш/а, 

12 «а» 

3 «АстаМед» ЖШС 
Нұр-Сұлтан қ.Бейбітшілік көш.2, 217-

кеңсе 

3. Әлеуетті өнім берушінің тендерге қатысуға өтінімі қайтарылмады. 

4. Әлеуетті жеткізуші тендерлік өтінімдерге өзгерістер енгізген жоқ. 

5. Әлеуетті өнім беруші мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 

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 

6. Тендерлік өтінімді ашу кезінде әлеуетті өнім беруші қатыспады:  

7. Әлеуетті өнім берушіде ескертулер болған жоқ. 

Тендерлік комиссияның төрайымы: 

 

Г.А.Сулейменова  

        

                                                 ___________________________________ 

 

Тендерлік комиссия төрайымының 

 орынбасары: 

 

М.А.Базарбаева    

_____________________________ 

Комиссия мүшелері:  

 

К.Н.Асанова  

 

  

 

 

_____________________________ 

   

   

   

С.Ж.Жанарбек  

 

 _______________________________ 

Тендерлік 

комиссияның 

хатшысы: 

М.М.Бесбаева                                                                                                                                  

  

 

                                            ______________________________ 
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