
 

 

 

 

       Жеткізудің талап етілетін мерзімі: тауарларды Тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша, 

 Тапсырыс берушіден тапсырыс алған сәттен бастап 2 күнтізбелік күн ішінде жүргізеді. Тапсырыс 

 Жұмыс берушіге электрондық поштаның (Шартта көрсетілген), факс немесе поштамен жіберу  

(Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша) арқылы жолдануы мүмкін. 

      Жеткізу орны: ШҚО, Өскемен қ, Қ. Сәтпаев даңғылы, 57, дәріхана. 

Баға ұсыныстарын ұсынудың басталуы «10» қазан  2017ж. сағат  14.00-де.  

Баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі «12» қазан 2017ж сағат 14. 00 мин-ке дейін. 

Баға ұсыныстары мына мекенжай бойынша қабылданады: ШҚО, Өскемен қ, Қ. Сәтпаев даңғылы,  

57,2  қабат, 215 кабинет мемлекеттік сатып алу жөніндегі маманы/заңгер. 

     Баға ұсыныстарымен конверттер «12» қазан 2017ж. 15.00 сағ.00 минутта келесі мекенжай бойынша: 

 ШҚО, Өскемен қ, Қ. Сәтпаев даңғылы, 57,2  қабат, бас дәрігердің қабылдау бөлмесінде ашылатын  

болады. 

Қосымша ақпараттар мен анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады: 8(7232) 74-25-74 

  
 

 

 

 

 

 

 

10.10.17ж. № 9 хабарландыру 

 

ШҚО, Өскемен қ, Қ. Сәтпаев даңғылы, 57 мекенжайы бойынша орналасқан «Шығыс 

Қазақстан облысының «Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны келесі лоттар бойынша 

«медициналық мақсаттағы бұйымдарға» баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алды 

өткізу туралы хабарлайды: 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы Өлш.бірлі Саны 

Бағ

а 
Бөлінген сома, теңге 

ММБ 

7 
Термометр 

бөлмелік 

дана 
10 500,00       5000,00 

16 

Гигрометр вит-2 

тексерілген 

+15+40 

дана 

2 
3000,0

0 
     6000,00 

 

Сатып алудың 

жалпы сомасы: 

 

  

 

        11 000,00 

 



 

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

течение 2-х календарного дня с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть направлена 

 Поставщику посредством электронной почты (указанно в Договоре), факсом или почтовым  

отправлением (по выбору Заказчика). 

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

Начало предоставления ценовых предложений с  14.00 часов «10» октября  2017г. 

Окончательный срок представления ценовых предложений до 14ч. 00 мин. «12»  октября  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  15.00 ч.00 мин. «12» октября  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 

  
 

 

 

 

 

 

                                                              Объявление № 9 от 10.10.17г. 

 

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 « изделия медицинского назначения» по следующим лотам: 

 

№ Лота 
Наименование 

лота 

Ед 

изм 
Кол-во Цена Выделенная сумма, тенге 

                                                                   ИМН 

7 
Термометр 

комнатный 
шт 10 500,00       5000,00 

16 

Гигрометр вит-2 

поверенный 

+15+40 

шт 2 3000,00                                  6000,00 

 
Общая сумма 

закупа: 
                                   11000,00 


