
                                                Объявление № 8 от 15.08.17г. 

      Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Восточно-Казахстанский областной  реабилитационный центр» Управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской  области, расположенное по адресу ВКО, г. 

Усть-Каменогорск, проспект К.Сатпаева, 57 объявляет о проведении закупа способом 

запроса ценовых предложений «Дезинфицирующие средства» по следующим лотам: 

 

№ Лота Наименование лота Ед. изм Кол-во Цена Выделенная 

сумма 

                                               Дезинфицирующие средства 

3 рулон №250,размер 

17*25,сменный блок 
шт 127 3900,00 495 300,00 

6 Диспенсер для полотенец шт 2 15000,00 30 000,00 

 Общая сумма закупа:    525 300 

 

       Требуемый срок поставки: поставку товаров производить по заявке Заказчика, в 

течение 2 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть 

направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная в Договоре), факсом 

или почтовым отправлением (по выбору Заказчика). 

Место поставки: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект.К.Сатпаева57, аптека. 

Начало предоставления ценовых предложений с  11.00 часов «15» августа  2017г. 

Окончательный срок представления ценовых предложений до 11ч. 00 мин. 

«17»  августа  2017г. 

Ценовые предложения принимаются по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект. 

К.Сатпаева 57,2  этаж, 215 кабинет специалиста по государственным закупкам/юриста . 

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в  14.00 ч.00мин  «17» 

августа  2017г. по следующему адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект.К.Сатпаева 

57,2 этаж ,приемная главного врача 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7232) 74-25-74 

  

 

 

 

 

 

                           

 

 

 



 

                 2017 жылдың 15 тамыз  № 8 хабарландыру 

ШҚО, Өскемен қ.,Сатпаев даңғылы,57 мекенжайы бойынша орналасқан, Шығыс Қазақстан 

облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының оңалту 

орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорны, келесі лоттар бойынша «Дезинфекциялау құралдары» баға ұсыныстарының 

сұрату тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды: 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы Өлш.бірл Саны Бағасы 

Бөлінген 

сомма, 

теңге 

                                               Дезинфекциялау құралдары 

3 Орам №250, мөлшері 17*25, 

ауыспалы блок 
    шт   127 3900,00 495 300,00 

6 Сүлгілерге арналған 

диспенсер 
    шт 2 15000,00 30 000,00 

 Сатып алудың жалпы 

бағасы: 

   525 300,00 

 

      Жеткізулерді талап ету мерзімі: тауарларды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші 

бойынша іске асырылады, Тапсырыс берушіден өтініштерді алу сәтінен бастап 2 

күнтізбелік күн ішінде. Өтініш электрондық пошта (Шартта көрсетілген), факс немесе 

пошта арқылы (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша) Жеткізушіге жіберілуі мүмкін. 

Жеткізу орыны: ШҚО, Өскемен қ.,Сатпаев даңғылы 57, дәріхана. 

Бағалық ұсыныстарын ұсыну басы 2017 жылдың 15 тамыз сағат 11.00 бастап. 

Бағалық ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2017 жылдың 17 тамыз сағат 11.00 

мин.дейін. 

Бағалық  ұсыныстар келесі мекенжай бойынша қабылданады: ШҚО, Өскемен қ., Сатпаев 

даңғылы,57,2 қабат, мемлекеттік сатып алу бойынша маман/заңгер 215 кабинеті. 

Бағалық ұсыныстармен конверттерді 2017 жылдың  17 тамыз  сағат 14.00мин., келесі 

мекенжай бойынша ашатын болады: ШҚО, Өскемен қ., Сатпаев даңғылы 57,  2 қабат, бас 

дәрігердің қабылдау бөлімі. 

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады:  

8(7232) 74 25 74 

 


