
 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

                                                                                                                                                              26.07.2017ж 

 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 

 "Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы" 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін №6 17.07.2017ж                          

«Дәрілік құралдар, медициналық мақсаттағы бұйымдар» 

 

ШҚО, Өскемен қ., 

ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК 

Сатпаев даңғылы,57 

 

 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы Өлш.бірлі Саны Баға Бөлінген сома, теңге 

Дәрілік құралдар 

1 
Этил спирті 70% 

50,0 
фл 20 56,42 1128,40 

2 Амиодарон 200 мг табл 600 10,09 6054,00 

3 
Атропин 0,1%, 1,0 

№10амп 
амп 100 14,45 1445,00 

4 
Бетадин 10% 

жақпамай 
туб 10 

         

348,8

2 

3488,20 

5 
Вазелин 

жақпамайы 25,0 

фл 
40 

         

51,98 
2079,20 

6 Вазелин майы25г фл 10 52,90 529,00 

7 
Варфарин 2,5мг 

№100таб 
таб 500 10,98 5490,00 

8 
Инъекцияға 

арналған су 5,0 
амп 80 23,36 1868,80 

9 Глюкоза 40% 10 мл амп 30 51,23 1536,90 

10 Глюкоза 5%- 250,0 фл 40 
155,4

2 
6216,80 

11 Диазепам 10мг 2,0 амп 5 84,72 423,60 

12 
Дигоксин 0,25мг  

№ 50 таб 
таб 400 2,47 988,00 

13 
Дигоксин 1,0 

№10амп 
амп 50 24,4 1220,00 

14 
Диклофенак 1% 

30,0 жақпамай 
туб 50 

         

89,73 
4486,50 

15 
Димексид ер-ді  

50,0 
фл 35 

211,8

3 
7414,05 

16 

Дульколакс 5мг 

№30таб(бисакодил

) 

таб 30 4,32 129,60 

17 

Калий 

перманганаты 0,1% 

3гр 

фл 35 87,07 3047,45 



18 
Коргликон 0,06%  

1,0 №10амп 
амп 50 20,43 1021,50 

19 
Курантил 25 мг 

№50 
таб 500 13,46 6730,00 

20 
Левомицетин 

500мг №10таб 
таб 20 14,74 294,80 

21 

Лоперамид 

гидрохлориді 0,002 

№10 

таб 50 7,57 378,50 

22 
Гидрокортизон 

майы 1% -10,0 
туб 55 

135,3

9 
7446,45 

23 
Мезатон 1% 1 мл 

№10амп 
амп 50 38,47 1923,50 

24 
Мидокалм 1,0 

№5амп 
амп 500 

207,2

6 
103630,00 

25 Морфин г/х 1%-1,0 амп 5 85,82 429,10 

26 
Натрий хлориді 

0,9% 100,0 
фл 5000 

105,7

6 
528800,00 

27 
Нитроглицерин 0,5 

мг №40 
таб 200 2,82 564,00 

28 
Ортофлекс 20мг/г 

жақпамай 
туб 50 

134,6

4 
6732,00 

29 
Аммиак еріт-сі 

10%  20,0 
фл 7 40,61 284,27 

30 

Бриллиантты 

жасыл еріт-сі 1% 

10,0 

фл 12 21,16 253,92 

31 

Бриллиантты 

жасыл еріт-сі 1% 

20,0 

фл 10 43,52 435,20 

32 

Бриллиантты 

жасыл еріт-сі 1% 

20,0 

фл 10 43,52 435,20 

33 Йод еріт-сі 5% 30,0 фл 30 98,04 2941,20 

34 Стрептомицин 1г фл 6 28,48 170,88 

35 
Сульфацил натрийі 

30%-5 мл 
фл 2 

114,1

9 
228,38 

36 
Тебантин 300 мг 

№50таб 
таб 450 

102,0

6 
45927,00 

37 
Тетрациклин 100мг 

№10таб 
таб 50 4,16 208,00 

38 
Тиамин (вит 1) 5% 

1 мл №10амп 
амп 1000 10,98 10980,00 

39 
Трамадол 100 

мг/мл 2,0 
амп 100 82,00 8200,00 

40 
Этил спирті 90% 

100,0 
фл 200 

137,8

1 
27562,00 

ММБ 

1 

 
КБСУ 5,0 дана 50 150,00 7500,00 

2 

Z немесе W 

қатталған парақты 

қағаз сүлгілер 

№200 парақ. Қағаз 

дана 

2200 
1000,0

0 
2200000,00 



сүлгілердің түрі – 

парақты, қатталу 

түрі-Z (M)- төсем, 

материалдың негізі-

целлюлоза, сипаты-

беттер мен қол 

сүртуге арналған 

парақты сүлгілер. 

Өлшемі анағұрлым 

кең таралған 

диспенсерлердің 

түрлеріне келеді. 

3 

Рәзіңкесі бар үш 

қабатты біржолғы 

бетперде 

дана 
4000 15,00 60000,00 

4 
Қолғаптар, 6-7-8 

стерильді емес 
жұп 

1000 50,00 50000,00 

5 
Сейсеп біржолғы 

140*200 

дана 
100 150,00 15000,00 

6 

Сүлгілер стерильді 

емес спиртті 

BIOPAD 65*56 

дана 
300 10,00 3000,00 

7 
Термометр 

бөлмелік 

дана 
10 500,00       5000,00 

8 
Термометр 

электронды 

дана 
25 

1000,0

0 
      25000,00    

9 
Тонометр 

механикалық 
дана 

5 
7500,0

0 
      37500,00    

10 

Құты стер.аузы кең 

берік кептелген 

қақпағымен 150,0 

дана 
4 500,00       2000,00    

11 

Ересектер үшін 

сәйкестендірілген 

(госпитальдық 

бирка) 

білезік,винильді ақ, 

қызғылт сары 

пациенттерді 

сәйкестендіруге 

арналған білезіктер. 

дана 

1500,00 200,00     300000,00    

12 

Процедураларға 

арналған 

білікшелер 

дана 

10 
8200,0

0 
    82000,00    

13 

Мақта 100,0 с/емес 

медициналық 

гигроскопиялық 

стерильді емес 

мақта 100гр 

орам 
300 200,00     60000,00    

14 Мақта 25г стер 
орам 

10 100,00     1000,00    

15 

Пациенттерді 

көтеруге арналған 

бау 

дана 

10 
12650,

00 
    126500,00    



16 
Гигрометр вит-2 

тексерілген +15+40 

дана 
2 

3000,0

0 
6000,00    

17 

Глюкометр Акку-

Чек Актив (жинақта 

10дана тест-сызық) 

дана 
2 

23000,

00 
46000,00    

18 Гониометр 
дана 

5 
92020,

00 
460100,00    

19 

Мет.басқышымен 

мед.қалдықтарға 

арналған ыдыс 

(сауыт) 

дана 

4 
20000,

00 
80000,00    

20 

Қысқыштарға 

арналған ыдыс 

әйнекті күңгірт 

дана 

5 
1600,0

0 
8000,00    

21 

Автоматты 

құлыбымен қан 

алуға арналған 

бұрау 

дана 

20 800,00 
16000,00 

 
   

22 
Рәзіңкелі қан 

тоқтататын бұрау 
дана 

50 150,00 7500,00    

23 

Құлау тәуекелімен 

белгі (қызғылт 

сары) 

дана 
3000 200,00 600000,00    

24 

Фоллея сүңгісі 

(әйелд), Фоллея 

сүңгісі екіжүрісті 

(екі сыртқы бөліп 

тұратынымен) 

қуықты ұзақ 

сүңгілеу үшін 

қолданылады(7 

тәулікке дейін). 

Ішіне енгізілетін 

Фолея 

сүңгісініңұшында, 

қуықтың тесігіне 

сүңгіні бекітуді 

қамтамасыз ететін, 

арнайы үрленетін 

баллон орналасқан. 

Екіжүрісті Фолея 

сүңгісінің бір бөліп 

тұратыны арқылы 

қуық ішіне 

баллонды үрлеу 

жүзеге асырылады, 

екінші бөліп 

тұратынына несеп 

қабылдағыш 

жалғанады. 

Екіжүрісті (сондай-

ақ үшжүрісті) 

Фолея СН6 - СН30 

сүңгісінің барлық 

өлшемі, диаметрі 

жағынан 

дана 

20 400,00 8000,00    



ерекшеленеді, 

халықаралық 

стандартқа сәйкес 

таңбаланатын, 

әрбір диаметрге 

(өлшемі) 

коннектордың өз 

түсі сәйкес келеді. 

25 

Фоллея сүңгісі 

(ерлер), Фоллея 

сүңгісі екіжүрісті 

(екі сыртқы бөліп 

тұратынымен) 

қуықты ұзақ 

сүңгілеу үшін 

қолданылады(7 

тәулікке дейін). 

Ішіне енгізілетін 

Фолея сүңгісінің 

ұшында, қуықтың 

тесігіне сүңгіні 

бекітуді 

қамтамасыз ететін, 

арнайы үрленетін 

баллон орналасқан. 

Екіжүрісті Фолея 

сүңгісінің бір бөліп 

тұратыны арқылы 

қуық ішіне 

баллонды үрлеу 

жүзеге асырылады, 

екінші бөліп 

тұратынына несеп 

қабылдағыш 

жалғанады. 

Екіжүрісті (сондай-

ақ үшжүрісті) 

Фолея СН6 - СН30 

сүңгісінің барлық 

өлшемі, диаметрі 

жағынан 

ерекшеленеді, 

халықаралық 

стандартқа сәйкес 

таңбаланатын, 

әрбір диаметрге 

(өлшемі) 

коннектордың өз 

түсі сәйкес келеді. 

дана 

20 500,00 10000,00    

26 

Контейнер 

тасымалданатын 

корпусаралық 

дана 

4 
20300,

00 
81200,00    

27 

"Б" класындағы 

медициналық 

қалдықтарды 

қауіпсіз жоюға 

арналған қорап 5кг 

дана 

3000 150,00 450000,00    



(КБСУ) 

28 
Крафт-қағаз қоңыр 

түсті 
орам 1 

10000,

00 
10000,00    

29 

Біржолғы Эсмарх 

тостағы емдік 

немесе тазалау 

клизмасы, қынапты 

бүркіп жуу және 

тазалау жүргізуге 

арналған. Сипаты: 

Негізінен ұштығы 

ұзартылған түтіктің 

дистальдық ұшы 

болып 

табылады;түтіктің 

дистальдық ұшы 

дөңгеленген, 

атравматикті, бұл 

кез келген қажетті 

тереңдікке жеңіл 

және аурусыз енуді 

қамтамасыз 

етеді;тік тесіктің 

диаметрі 0,5 см 

және дистальдық 

ұшынан қосымша 

қырындағы тесіктің 

арасындағы 2 см 

ара қашықтық 

процедураны тиімді 

жүргізуге кепілдік 

береді;түтігінде 

енгізу 

жылдамдығын және 

жіберілген 

сұйықтың көлемін 

тиімді бақылауға 

арналған тиек 

механизмі бар; 

Эсмарх тостағы 

біржолғы бағанға 

іліп қоюға арналған 

екі тесігі 

болады;әмбебапты 

(қынапқа бүркіп 

шашу және 

тазалауға арналып 

қолданылуы 

мүмкін); Эсмарх 

тостағы біржолғы, 

дана 
10 350,00 3500,00    



стерильді емес, бір 

жолғы пайдалануға 

арналған.Тостақтың 

сыйымдылығы 2 

литр. Қаптағы 

бөліктеуі — 50 — 

100 — 250 және 

одан әрі 250 мл. 

30 

Кювете 

коагулометр TS-

4000 №700шт/уп 

дана 
1 

50000,

00 
50000,00    

31 

Ұстара 

хирургиялық 

біржолғы, 22р 

дана 

200 100,00 3500,00    

32 

Жабысқыш 

пластырь 

гипоаллергенді 

мата негізіндегі 

2*500, классикалық 

медициналық 

жабысқыш 

пластырь жақсы 

беріктігі және 

жабысатындығыме

н сипатталады. 

Жабысқыш 

пластырь теріден 

артынан дақ 

қалдырмай жеңіл 

алынады. 

Медициналық 

лейкопластырь 

өндіру үшін мата 

материалы және 

гипоаллергенді 

синтетикалық 

желім 

қолданылады. 

Медициналық 

жабысқыш 

пластырьды дәке 

таңғыштары, 

тығындар және 

басқа да 

медициналық 

бұйымдарды ұстату 

үшін пайдаланады. 

дана 

1500 250,00 20000,00    

33 Қасық аллюминий 
дана 

2 200,00 375000,00    



стер. 

34 

(Витал) қан 

сарысуындағы 

холестеринді 

анықтауға арналған 

реагенттер жинағы. 

Жинақтағы  

реагент№1 2х250 

мл, реагент №2 -2 

флакона,калибрато

р1х1,5 мл 

жинақ 

6 
15000,

00 
400,00    

35 

(Агат) 400 анық.қан 

сарысуындағы 

жалпы ақуызды 

анықтауға арналған 

реагенттер жинағы. 

Жинақтағы биурет 

реактивінің 

қоюлығы 100мл-

2фл,калибрлейтін 

ерітінді2мл-1фл 

жинақ 5 
3500,0

0 
90000,00    

  36 

реагенттер жинағы 

HTI  жинақта 

1*125м реагент 

1,1*2мл стандарт 

жинақ 

5 
15500,

00 
17500,00    

37 

«В» класындағы 

қызыл 

мед.қалдықтарға 

арналған пакет 

красн 

дана 

50 500,00 2500,00    

38 

Әйнек 

стер.түтікпен 

аллюминий жіп 

дана 

3 500,00 1500,00    

39 

Қысқыш 

анатомиялық 30см 

металл 

дана 

2 
4000,0

0 
8000,00    

40 

Қысқыш 

анатомиялық 15см 

металл 

ор 40 
1800,0

0 
72000,00    

41 

Жергөктер ерес. 

№30дана өлш. 1-4 

күндізгі/түнгі 

өлшемі2ка және  

4ка  

Ересектерге 

арналған жергөктер 

дәретін ұстай 

алмайтын, төсек 

тартып жатқан 

науқастарды күтуге 

арналған. 

Сіңдіргіштігі алты 

тамшыдан сегізге 

дейін, жергөктің 

сіңдіретін қабаты 

дана 

8 
10000,

00 
80000,00    



супер абсорбентпен 

толтырылған, ол 

сұйықты гельге 

айналдырады. Гель 

сұйықты жергөктің 

ішінде сақтап, 

сондай-ақ иісті де 

сіңдіріп алады. 

Ағып кетуден 

(бортики , манжеты 

и эластичный пояс ) 

үш қабатты 

қорғаныс төсек 

жаймасы мен 

киімдердің таза 

және құрғақ 

болуына кепілдік 

беред. Жергөктер 

дене пішінін 

қайталап, көп 

жолғы 

жабысқақпен 

бекітіледі. 

Жергөктерді 

тасымалдау және 

алып жүру үшін 

орамда ыңғайлы 

ұстағышы бар. 

Құрғақ үйжайларда 

сақтау керек. 

Тұрмыстық қоқыс 

ретінде жояды.   

Орамдағы дана 

саны: 30 дана. 

Өлшемі: 

1. Medium белдің 

қамтылуы 75 - 110 

см 

 

2. Extra 

Large белдің 

қамтылуы 130 - 170 

см 

42 

Мұзға арналған 

медициналық 

қапшық көпжолғы 

қолданылады. 

Осылайша мұзға 

арналған қапшық 

жарақат және соғып 

алу кезінде 

алғашқы көмекті 

қамтамасыз етеді. 

Жедел салқындату 

қан тамырларына, 

орам 
3 900,00 2700,00    



жүйке жүйесіне 

(ауыру сезімін жою 

үшін), қан 

кетулерде және 

шағып алған 

кездерде жақсы 

әсер етеді. 

Қапшықтың өзі 

тығыз рәзіңкеден 

жасалған. Суық 

мұзға арналған 

көпжолғы рәзіңке 

қапшық тығынмен 

тығыз жабылады. 

43 
Сүлгі стерильді 

дәкелі 40Х40 №10 
дана 

10 190,00 1900,00    

44 Секундомер 
дана 

5 
3000,0

0 
15000,00    

           45 

Система көбелек 

21G (0,8*19) Ине 

сүңгі көбелек – 

медициналық 

маркалы 

поливинилхлоридте

н жасалған иілмелі, 

жіңішке мөлдік 

түтік болып 

табылады, 

ұзындығы 300 мм, 

21G 

дана 

500 30,00 15000,00    

46 

Инфузияға 

арналған система, 

стерильді 

инфузиялық 

ерітінді құюға 

арналған система, 

ине 21G 

дана 

6000 80,66 483960,00    

47 

Спринцовка А-1, Б-

1 

дана 

4 250,00 1000,00    

48 

Спринцовка 

шлангасымен стер. 

(шланг диаметрі 

5мм-ден кем емес) 

метр 1 200,00 200,00    

49 

Төсем құралы 

рәзіңкелі матадан 

(клеенка) 

дана 

50 700,00 35000,00    

50 

Манипуляциялық 

үстелше 

мет.доңғалақты екі 

сөресі және тартпа 

жәшігімен 

960*600*470мм 

дана 

1 38000 38000    

51 Дәретсауыт 
дана 

10 
2000,0

0 
20000,00    



 

 

Сатып алу үшін бөлінген баға 7 662 411 (семь миллиона шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста одиннадцать) 

 теңге. 

Келесі әлеуеттік жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынды: 

        1. ЖШС «Мерусар и К».Мекен-жайы: Павлодар қ,Чайковского,5 көшесі 

        2. ЖШС «Альянс-Фарм».Мекен-жайы: Өскемен қ,Серикбаева ,27   

        3.ЖШС «Телфин KZ».Мекен-жайы:,Өскемен қ,Гоголя 36/1 көшесі 

        4.ЖШС «КФК Медсервис плюс». Мекен-жайы:Өскемен қ,Грузинская 7/1 көшесі  

 

 

 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы Өлш.бірл Саны 

ЖШС 

«Мерусар 

и К». 

ЖШС 

«Альянс-

Фарм». 

ЖШС 

«Телфин 

KZ». 

   ЖШС «КФК 

Медсервис  

плюс». 

1 Этил спирті 70% 50,0 фл 20     

52 
Термоконтейнер 

ТМ-52 

дана 
3 

101000

,00 
303000,00    

53 
Термометр 

(спирттік шкала) 
дана 

2 300,00 600,00    

54 

Акку-чек№50 

глюкометрге 

арналған тест 

сызықтар 

дана 

10 
15000,

00 
150000,00    

55 
Тонометр 

механикалық LD-8а 
дана 

30 
7500,0

0 
225000,00    

56 

Түтікше әйнек 

стер.(ұзындығы 

25см, диаметрі 5мм, 

бір ұшында мақта 

тығынымен) 

дана 

4 250,00 1000,00    

57 

Шпатель біржолғы 

стер. 

 

 

 

 

дана 

20 20,00 400,00    

58 

Шприц 1,0 

(инсулиндік) , 

шприц инсулиндік 

үшкомпонентті 

стерильді біржолғы 

қолданатын 1 мл 

ине 30Gх ½ 

 

 

 

дана 

1000 11,33 11330,00    

Сатып алудың 

жалпы 

сомасы: 

 
 

  7 662 410,00    

   

   



2 Амиодарон 200 мг табл 600     

3 Атропин 0,1%, 1,0 №10амп амп 100     

4 Бетадин 10% жақпамай туб 10     

5 Вазелин жақпамайы 25,0 фл 40 - 55 - 51,98 

6 Вазелин майы25г фл 10 - 55 - 52,9 

7 Варфарин 2,5мг №100таб таб 500 - 11,1 - 10,98 

8 Инъекцияға арналған су 5,0 амп 80     

9 Глюкоза 40% 10 мл амп 30     

10 Глюкоза 5%- 250,0 фл 40 - 165 - 155,35 

11 Диазепам 10мг 2,0 амп 5     

12 Дигоксин 0,25мг  № 50 таб таб 400     

13 Дигоксин 1,0 №10амп амп 50     

14 
Диклофенак 1% 30,0 

жақпамай 
туб 50 

- 98 - 89,73 

15 Димексид ер-ді  50,0 фл 35     

16 
Дульколакс 5мг 

№30таб(бисакодил) 
таб 30 

    

17 
Калий перманганаты 0,1% 

3гр 
фл 35 

- 91 - 87 

18 
Коргликон 0,06%  1,0 

№10амп 
амп 50 

    

19 Курантил 25 мг №50 таб 500 - 13,6 - 12,92 

20 
Левомицетин 500мг 

№10таб 
таб 20 

    

21 
Лоперамид гидрохлориді 

0,002 №10 
таб 50 

- 8,1 - 7,55 

22 
Гидрокортизон майы 1% -

10,0 
туб 55 

    

23 Мезатон 1% 1 мл №10амп амп 50     

24 Мидокалм 1,0 №5амп амп 500     

25 Морфин г/х 1%-1,0 амп 5 
- - - 85,82 

 

26 Натрий хлориді 0,9% 100,0 фл 5000 - 110 - 105,76 

27 Нитроглицерин 0,5 мг №40 таб 200     

28 
Ортофлекс 20мг/г 

жақпамай 
туб 50 

    

29 Аммиак еріт-сі 10%  20,0 фл 7 - 43 - 40,5 

30 
Бриллиантты жасыл еріт-сі 

1% 10,0 
фл 12 

    

31 
Бриллиантты жасыл еріт-сі 

1% 20,0 
фл 10 

    

32 
Бриллиантты жасыл еріт-сі 

1% 20,0 
фл 10 

    

33 Йод еріт-сі 5% 30,0 фл 30     

34 Стрептомицин 1г фл 6     

35 
Сульфацил натрийі 30%-5 

мл 
фл 2 

- 120 - 110 

36 Тебантин 300 мг №50таб таб 450     

37 
Тетрациклин 100мг 

№10таб 
таб 50 

    

38 
Тиамин (вит 1) 5% 1 мл 

№10амп 
амп 1000 

    

39 Трамадол 100 мг/мл 2,0 амп 100 - 410 - 410 

40 Этил спирті 90% 100,0 фл 200     

ММБ        



1 

 
КБСУ 5,0 дана 50 

    

2 

Z немесе W қатталған 

парақты қағаз сүлгілер 

№200 парақ. Қағаз 

сүлгілердің түрі – парақты, 

қатталу түрі-Z (M)- төсем, 

материалдың негізі-

целлюлоза, сипаты-беттер 

мен қол сүртуге арналған 

парақты сүлгілер. Өлшемі 

анағұрлым кең таралған 

диспенсерлердің түрлеріне 

келеді. 

дана 

2200 

    

3 
Рәзіңкесі бар үш қабатты 

біржолғы бетперде 
дана 

4000 
15 15 12 13 

4 
Қолғаптар, 6-7-8 стерильді 

емес 
жұп 

1000 
    

5 Сейсеп біржолғы 140*200 дана 100 150      _ 70   _ 

6 
Сүлгілер стерильді емес 

спиртті BIOPAD 65*56 

дана 
300 

10 10 - 8 

7 Термометр бөлмелік 
дана 

10 
    

8 Термометр электронды 
дана 

25 
- 810 - 770 

9 Тонометр механикалық 
дана 

5 
- 4100 - 3800 

10 

Құты стер.аузы кең берік 

кептелген қақпағымен 

150,0 

дана 

4 

    

11 

Ересектер үшін 

сәйкестендірілген 

(госпитальдық бирка) 

білезік,винильді ақ, 

қызғылт сары пациенттерді 

сәйкестендіруге арналған 

білезіктер. 

дана 

1500,00 

    

12 
Процедураларға арналған 

білікшелер 
дана 

10 
    

13 

Мақта 100,0 с/емес 

медициналық 

гигроскопиялық стерильді 

емес мақта 100гр 

орам 
300 

    

14 Мақта 25г стер 
орам 

10 
- 78 - 65 

 

15 
Пациенттерді көтеруге 

арналған бау 

дана 
10 

    

16 
Гигрометр вит-2 

тексерілген +15+40 

дана 
2 

    

17 

Глюкометр Акку-Чек 

Актив (жинақта 10дана 

тест-сызық) 

дана 
2 

    

18 Гониометр 
дана 

5 
    



19 

Мет.басқышымен 

мед.қалдықтарға арналған 

ыдыс (сауыт) 

дана 
4 

    

20 
Қысқыштарға арналған 

ыдыс әйнекті күңгірт 
дана 

5 
    

21 
Автоматты құлыбымен қан 

алуға арналған бұрау 
дана 

20 
    

22 
Рәзіңкелі қан тоқтататын 

бұрау 
дана 

50 
    

23 
Құлау тәуекелімен белгі 

(қызғылт сары) 
дана 

3000 
    

24 

Фоллея сүңгісі (әйелд), 

Фоллея сүңгісі екіжүрісті 

(екі сыртқы бөліп 

тұратынымен) қуықты ұзақ 

сүңгілеу үшін 

қолданылады(7 тәулікке 

дейін). Ішіне енгізілетін 

Фолея сүңгісініңұшында, 

қуықтың тесігіне сүңгіні 

бекітуді қамтамасыз ететін, 

арнайы үрленетін баллон 

орналасқан. Екіжүрісті 

Фолея сүңгісінің бір бөліп 

тұратыны арқылы қуық 

ішіне баллонды үрлеу 

жүзеге асырылады, екінші 

бөліп тұратынына несеп 

қабылдағыш жалғанады. 

Екіжүрісті (сондай-ақ 

үшжүрісті) Фолея СН6 - 

СН30 сүңгісінің барлық 

өлшемі, диаметрі жағынан 

ерекшеленеді, 

халықаралық стандартқа 

сәйкес таңбаланатын, әрбір 

диаметрге (өлшемі) 

коннектордың өз түсі 

сәйкес келеді. 

дана 

20 

    

25 

Фоллея сүңгісі (ерлер), 

Фоллея сүңгісі екіжүрісті 

(екі сыртқы бөліп 

тұратынымен) қуықты ұзақ 

сүңгілеу үшін 

қолданылады(7 тәулікке 

дейін). Ішіне енгізілетін 

Фолея сүңгісінің ұшында, 

қуықтың тесігіне сүңгіні 

бекітуді қамтамасыз ететін, 

арнайы үрленетін баллон 

орналасқан. Екіжүрісті 

Фолея сүңгісінің бір бөліп 

тұратыны арқылы қуық 

ішіне баллонды үрлеу 

жүзеге асырылады, екінші 

бөліп тұратынына несеп 

қабылдағыш жалғанады. 

дана 

20 

    



Екіжүрісті (сондай-ақ 

үшжүрісті) Фолея СН6 - 

СН30 сүңгісінің барлық 

өлшемі, диаметрі жағынан 

ерекшеленеді, 

халықаралық стандартқа 

сәйкес таңбаланатын, әрбір 

диаметрге (өлшемі) 

коннектордың өз түсі 

сәйкес келеді. 

26 

Контейнер 

тасымалданатын 

корпусаралық 

дана 
4 

    

27 

"Б" класындағы 

медициналық қалдықтарды 

қауіпсіз жоюға арналған 

қорап 5кг (КБСУ) 

дана 

3000 

    

28 Крафт-қағаз қоңыр түсті орам 1 - - 10000 - 

29 

Біржолғы Эсмарх тостағы 

емдік немесе тазалау 

клизмасы, қынапты бүркіп 

жуу және тазалау жүргізуге 

арналған. Сипаты: 

Негізінен ұштығы 

ұзартылған түтіктің 

дистальдық ұшы болып 

табылады;түтіктің 

дистальдық ұшы 

дөңгеленген, атравматикті, 

бұл кез келген қажетті 

тереңдікке жеңіл және 

аурусыз енуді қамтамасыз 

етеді;тік тесіктің диаметрі 

0,5 см және дистальдық 

ұшынан қосымша 

қырындағы тесіктің 

арасындағы 2 см ара 

қашықтық процедураны 

тиімді жүргізуге кепілдік 

береді;түтігінде енгізу 

жылдамдығын және 

жіберілген сұйықтың 

көлемін тиімді бақылауға 

арналған тиек механизмі 

бар; Эсмарх тостағы 

біржолғы бағанға іліп 

қоюға арналған екі тесігі 

болады;әмбебапты 

(қынапқа бүркіп шашу 

және тазалауға арналып 

қолданылуы мүмкін); 

Эсмарх тостағы біржолғы, 

дана 
10 

- 355 - 350 



стерильді емес, бір жолғы 

пайдалануға 

арналған.Тостақтың 

сыйымдылығы 2 литр. 

Қаптағы бөліктеуі — 50 — 

100 — 250 және одан әрі 

250 мл. 

30 
Кювете коагулометр TS-

4000 №700шт/уп 
дана 

1 
    

31 
Ұстара хирургиялық 

біржолғы, 22р 
дана 

200 
    

32 

Жабысқыш пластырь 

гипоаллергенді мата 

негізіндегі 2*500, 

классикалық медициналық 

жабысқыш пластырь 

жақсы беріктігі және 

жабысатындығымен 

сипатталады. Жабысқыш 

пластырь теріден артынан 

дақ қалдырмай жеңіл 

алынады. Медициналық 

лейкопластырь өндіру үшін 

мата материалы және 

гипоаллергенді 

синтетикалық желім 

қолданылады. 

Медициналық жабысқыш 

пластырьды дәке 

таңғыштары, тығындар 

және басқа да 

медициналық бұйымдарды 

ұстату үшін пайдаланады. 

дана 

1500 

    

33 
Қасық аллюминий стер. дана 

2 
    

34 

(Витал) қан сарысуындағы 

холестеринді анықтауға 

арналған реагенттер 

жинағы. Жинақтағы  

реагент№1 2х250 мл, 

реагент №2 -2 

флакона,калибратор1х1,5 

мл 

жинақ 

6 

    

35 

(Агат) 400 анық.қан 

сарысуындағы жалпы 

ақуызды анықтауға 

арналған реагенттер 

жинағы. Жинақтағы биурет 

реактивінің қоюлығы 

100мл-2фл,калибрлейтін 

ерітінді2мл-1фл 

жинақ 5 

    



  36 

реагенттер жинағы HTI  

жинақта 1*125м реагент 

1,1*2мл стандарт 

жинақ 
5 

    

37 

«В» класындағы қызыл 

мед.қалдықтарға арналған 

пакет красн 

дана 
50 

    

38 
Әйнек стер.түтікпен 

аллюминий жіп 

дана 
3 

    

39 
Қысқыш анатомиялық 

30см металл 

дана 
2 

    

40 
Қысқыш анатомиялық 

15см металл 
ор 40 

    

41 

Жергөктер ерес. №30дана 

өлш. 1-4 күндізгі/түнгі 

өлшемі2ка және  4ка  

Ересектерге арналған 

жергөктер дәретін ұстай 

алмайтын, төсек тартып 

жатқан науқастарды күтуге 

арналған. Сіңдіргіштігі 

алты тамшыдан сегізге 

дейін, жергөктің сіңдіретін 

қабаты супер абсорбентпен 

толтырылған, ол сұйықты 

гельге айналдырады. Гель 

сұйықты жергөктің ішінде 

сақтап, сондай-ақ иісті де 

сіңдіріп алады. Ағып 

кетуден (бортики , 

манжеты и эластичный 

пояс ) үш қабатты 

қорғаныс төсек жаймасы 

мен киімдердің таза және 

құрғақ болуына кепілдік 

беред. Жергөктер дене 

пішінін қайталап, көп 

жолғы жабысқақпен 

бекітіледі. Жергөктерді 

тасымалдау және алып 

жүру үшін орамда ыңғайлы 

ұстағышы бар. Құрғақ 

үйжайларда сақтау керек. 

Тұрмыстық қоқыс ретінде 

жояды.   

Орамдағы дана саны: 30 

дана. 

Өлшемі: 

1. Medium белдің 

қамтылуы 75 - 110 см 

 

2. Extra Large белдің 

қамтылуы 130 - 170 см 

дана 

8 

    

42 

Мұзға арналған 

медициналық қапшық 

көпжолғы қолданылады. 

орам 
3 

    



Осылайша мұзға арналған 

қапшық жарақат және 

соғып алу кезінде алғашқы 

көмекті қамтамасыз етеді. 

Жедел салқындату қан 

тамырларына, жүйке 

жүйесіне (ауыру сезімін 

жою үшін), қан кетулерде 

және шағып алған кездерде 

жақсы әсер етеді. 

Қапшықтың өзі тығыз 

рәзіңкеден жасалған. Суық 

мұзға арналған көпжолғы 

рәзіңке қапшық тығынмен 

тығыз жабылады. 

43 
Сүлгі стерильді дәкелі 

40Х40 №10 
дана 

10 
    

44 Секундомер 
дана 

5 
    

           

45 

Система көбелек 21G 

(0,8*19) Ине сүңгі көбелек 

– медициналық маркалы 

поливинилхлоридтен 

жасалған иілмелі, жіңішке 

мөлдік түтік болып 

табылады, ұзындығы 300 

мм, 21G 

дана 

500 

    

46 

Инфузияға арналған 

система, стерильді 

инфузиялық ерітінді құюға 

арналған система, ине 21G 

дана 

6000 

- 80 - 65 

47 
Спринцовка А-1, Б-1 дана 

4 
- 110 - 90 

48 

Спринцовка шлангасымен 

стер. (шланг диаметрі 5мм-

ден кем емес) 

метр 1 

- 200 - 170 

49 
Төсем құралы рәзіңкелі 

матадан (клеенка) 
дана 

50 
    

50 

Манипуляциялық үстелше 

мет.доңғалақты екі сөресі 

және тартпа жәшігімен 

960*600*470мм 

дана 

1 

    

51 Дәретсауыт 
дана 

10 
    

52 Термоконтейнер ТМ-52 
дана 

3 
    

53 
Термометр (спирттік 

шкала) 

дана 
2 

    

54 
Акку-чек№50 глюкометрге 

арналған тест сызықтар 

дана 
10 

    

55 
Тонометр механикалық 

LD-8а 

дана 
30 

    

56 

Түтікше әйнек 

стер.(ұзындығы 25см, 

диаметрі 5мм, бір ұшында 

мақта тығынымен) 

дана 

4 

    



57 

Шпатель біржолғы стер. 

 

 

 

 

дана 

20 

- - 15 - 

58 

Шприц 1,0 (инсулиндік) , 

шприц инсулиндік 

үшкомпонентті стерильді 

біржолғы қолданатын 1 мл 

ине 30Gх ½ 

 

 

 

дана 

1000 

    

 

 

 

ШЕШІЛДІ: 

1. №3,5 лоттар ММБ бойынша  «Телфин KZ» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені өтінімде 

 көрсетілген  

бағалар, ең төменгі болып табылады. 

 

 

2. №6,7,10,14,17,19,21,26,29,35 лоттар дәрілік құралдар бойынша ,№14,29,6,46,47,48,8,9 лоттар  

ММБ бойынша 

               ЖШС «КФК Медсервис  плюс» өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені өтінімде көрсетілген  

бағалар, ең төменгі болып табылады. 

            

         3. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында көрсетілетін көмек бойынша  

көр дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)  

препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды 

 ұйымдастыру және өткізу Ережесінің» 9-тарауы 110-тармағына сәйкес № 1,2,3,4,8,9,11,12,13,15,16,18, 

20,22-25,27,28,30-34,36-40 

дейін дәрілік құралдар; 

ММБ бойынша №1,2,4,7,10,11,12,13,15,16-28,30-45,49-58 дейін  лоттар өткен жоқ. 

 

    4. «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі аясында көрсетілетін көмек бойынша 

               дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)  

              препараттарды,  

               медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды ұйымдастыру және 

               өткізу Ережесінің» 9-тарауына сәйкес сатып алу Жеңімпазы ЖШС «Телфин KZ»  

               №3,5 лоттары ММБ бойынша; №6,7,10,14,17,19,21,26,29,35 лоттар дәрілік құралдар бойынша ,№14, 

               29,6,46,47,48,8,9 лоттар 

               ММБ бойынша ЖШС «КФК Медсервис  плюс»   шарт жасасын. 

    

 

 5.Жеңімпаз ЖШС  «Телфин KZ» , ЖШС «КФК Медсервис  плюс»   «Тегін медициналық көмектің  

      кепілдік берілген көлемі аясында 

      көрсетілетін көмек бойынша көр дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық,  

      диагностикалық, дезинфекциялық)  

      препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаларды сатып алуды 



      ұйымдастыру және өткізу 

      Ережесінің» 9-тарауы 111-тармағына сәйкес біліктілік талаптарымен сай растайтын, құжаттарды он күнтізбелік  

       күн ішінде 

      Тапсырыс берушіге ұсынады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении 

 

«Лекарственные средства, изделия медицинского назначения» по объявлению №6 от 

17.07.2017г для КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной  реабилитационный 

центр» УЗ ВКО 

 

                                                                                                                     г.Усть-Каменогорск                                                                                                                      

                                                                                                                     26.07.2017г 

КГП на ПХВ «ВКО областной 

Реабилитационный центр» УЗ ВКО, 

ул. проспект К.Сатпаева, 57 

 



 

 

 

 

№ Лота 
Наименование 

лота 

Ед 

из

м 

Кол-

во 
Цена Выделенная сумма, тенге 

                                                                   Лекарственные средства  

1 
Этиловый 

спирт 70% 50,0 
фл 20 56,42 1128,40 

2 
Амиодарон 200 

мг 

таб

л 
600 10,09 6054,00 

3 
Атропин 0,1%, 

1,0 №10амп 

ам

п 
100 14,45 1445,00 

4 
Бетадин 10% 

мазь 
туб 10          348,82 3488,20 

5 
Вазелин мазь 

25,0 

фл 
40          51,98 2079,20 

6 
Вазелиновое 

масло 25г 
фл 10 52,90 529,00 

7 
Варфарин 

2,5мг №100таб 
таб 500 10,98 5490,00 

8 
Вода для 

инъекций 5,0 

ам

п 
80 23,36 1868,80 

9 
Глюкоза 40% 

10 мл 

ам

п 
30 51,23 1536,90 

10 
Глюкоза 5%- 

250,0 
фл 40 155,42 6216,80 

11 
Диазепам 10мг 

2,0 

ам

п 
5 84,72 423,60 

12 

Дигоксин 

0,25мг  № 50 

таб 

таб 400 2,47 988,00 

13 
Дигоксин 1,0 

№10амп 

ам

п 
50 24,4 1220,00 

14 
Диклофенак 

1% 30,0 мазь 
туб 50          89,73 4486,50 

15 
Димексид р-р  

50,0 
фл 35 211,83 7414,05 

16 

Дульколакс 

5мг 

№30таб(бисако

дил) 

таб 30 4,32 129,60 

17 

Калия 

перманганат 

0,1% 3гр 

фл 35 87,07 3047,45 

18 

Коргликон 

0,06%  1,0 

№10амп 

ам

п 
50 20,43 1021,50 

19 
Курантил 25 мг 

№50 
таб 500 13,46 6730,00 

20 
Левомицетин 

500мг №10таб 
таб 20 14,74 294,80 

21 
Лоперамида 

гидрохлорд 
таб 50 7,57 378,50 



0,002 №10 

22 

Мазь 

гидрокортизон

овая 1% -10,0 

туб 55 135,39 7446,45 

23 
Мезатон 1% 1 

мл №10амп 

ам

п 
50 38,47 1923,50 

24 
Мидокалм 1,0 

№5амп 

ам

п 
500 207,26 103630,00 

25 
Морфина г/х 

1%-1,0 

ам

п 
5 85,82 429,10 

26 
Натрия хлорид 

0,9% 100,0 
фл 5000 105,76 528800,00 

27 
Нитроглицерин 

0,5 мг №40 
таб 200 2,82 564,00 

28 
Ортофлекс 

20мг/г мазь 
туб 50 134,64 6732,00 

29 
Р-р аммиака 

10%  20,0 
фл 7 40,61 284,27 

30 

Р-р 

бриллиантовог

о зеленого 1% 

10,0 

фл 12 21,16 253,92 

31 

Р-р 

бриллиантовог

о зеленого 1%  

20,0 

фл 10 43,52 435,20 

32 

Р-р 

бриллиантовог

о зеленого 1%  

20,0 

фл 10 43,52 435,20 

33 
Р-р йода 5% 

30,0 
фл 30 98,04 2941,20 

34 
Стрептомицин 

1г 
фл 6 28,48 170,88 

35 

Сульфацил 

натрия 30%-5 

мл 

фл 2 114,19 228,38 

36 
Тебантин 300 

мг №50таб 
таб 450 102,06 45927,00 

37 
Тетрациклин 

100мг №10таб 
таб 50 4,16 208,00 

38 

Тиамин (вит 

в1) 5% 1 мл 

№10амп 

ам

п 
1000 10,98 10980,00 

39 
Трамадол 100 

мг/мл 2,0  

ам

п 
100 82,00 8200,00 

40 

Этиловый 

спирт 90% 

100,0 

фл 200 137,81 27562,00 

ИМН 

1 КБСУ 5,0 шт 50 150,00 7500,00 

2 

Листовые 

бумажные 

полотенце Z 

или W 

шт 2200 1000,00 2200000,00 



сложения 

№200 листов 

Тип бумажных 

полотенец –

листовые,  тип 

сложения-

 Z (M)- 

укладка 

,материал 

основы-

целлюлоза, 

описание-

листовые 

полотенца для 

вытирания рук 

и 

поверхностей. 

Размер 

подходит для 

наиболее 

распространен

ных типов 

диспенсеров. 

 

3 

Маска 

одноразовая 

трех слойные 

на резинках 

шт 4000 15,00 60000,00 

4 
Перчатки, 6-7-8 

не стерильные 

пар

а 
1000 50,00 50000,00 

5 

Простынь 

одноразовая 

140*200 

шт 100 150,00 15000,00 

6 

Салфетка 

нестерильная 

спиртовая 

BIOPAD 65*56 

шт 300 10,00 3000,00 

7 
Термометр 

комнатный 
шт 10 500,00       5000,00 

8 
Термометр 

электронный 
шт 25 1000,00       25000,00 

9 
Тонометр 

механический 
шт 5 7500,00       37500,00 

10 

Банка 

стер.широкого

рлая с 

притертой 

крышкой 150,0 

шт 4 500,00       2000,00 

11 

Браслет 

идентификацио

нный 

(госпитальная 

шт 
1500,0

0 
200,00     300000,00 



бирка) для 

взрослых,для 

идентификации 

пациентов 

браслеты 

виниловые 

белые, 

оранжевые. 

12 
Валики для 

процедур 
шт 10 8200,00     82000,00 

13 

Вата 100,0 н/ст 

медицинская 

гигроскопическ

ая 

нестерильная 

вата 100гр 

уп 300 200,00     60000,00 

14 Вата 25г стер уп 10 100,00     1000,00 

15 

Вязка для 

подъема 

пациентов 

шт 10 12650,00     126500,00 

16 

Гигрометр вит-

2 поверенный 

+15+40 

шт 2 3000,00 6000,00 

17 

Глюкометр 

Акку-Чек 

Актив (в 

компл. 10шт 

тест-полосок) 

шт 2 23000,00 46000,00 

18 Гониометр шт 5 92020,00 460100,00 

19 

Емкость для 

мед.отходов 

мет. с педалью 

(урна) 

шт 4 20000,00 60000,00 

20 

Емкость для 

пинцетов 

стеклянная 

темная 

шт 5 1600,00 90000,00 

21 

Жгут для 

забора крови с 

автоматически

м замком 

шт 20 800,00 80000,00 

22 

Жгут 

кровоостанавл

ивающий 

резиновый 

шт 50 150,00 8000,00 

23 

Значок риска 

падения 

(оранжевый) 

шт 3000 200,00 
16000,00 

 

24 

Катетер 

Фоллея (женс), 

Катетер Фолея 

двухходовой (с 

двумя 

наружными 

отведениями) 

шт 20 400,00 7500,00 



используется 

для длительной 

катетеризации 

мочевого 

пузыря (до 7 

суток).  

На кончике 

катетера 

Фолея, 

который 

вводится 

внутрь, 

расположен 

специальный 

раздуваемый 

баллончик, 

обеспечивающ

ий фиксацию 

катетера в 

просвете 

мочевого 

пузыря. Через 

одно отведение 

катетера Фолея 

двухходового 

осуществляетс

я раздувание 

баллончика 

внутри 

мочевого 

пузыря, к 

другому 

отведению 

присоединяетс

я 

мочеприемник. 

Все размеры 

катетера Фолея 

двухходового 

(также 

трехходового) 

СН6 - СН30 

отличаются по 

диаметру, 

каждому 

диаметру 

(размеру) 

соответствует 



свой цвет 

коннектора, 

который 

маркируется в 

соответствии с 

международны

ми 

стандартами. 

 

25 

Катетер 

Фоллея(муж), 

Катетер Фолея 

двухходовой (с 

двумя 

наружными 

отведениями) 

используется 

для длительной 

катетеризации 

мочевого 

пузыря (до 7 

суток).  

На кончике 

катетера 

Фолея, 

который 

вводится 

внутрь, 

расположен 

специальный 

раздуваемый 

баллончик, 

обеспечивающ

ий фиксацию 

катетера в 

просвете 

мочевого 

пузыря. Через 

одно отведение 

катетера Фолея 

двухходового 

осуществляетс

я раздувание 

баллончика 

внутри 

мочевого 

пузыря, к 

другому 

шт 20 500,00 600000,00 



отведению 

присоединяетс

я 

мочеприемник. 

Все размеры 

катетера Фолея 

двухходового 

(также 

трехходового) 

СН6 - СН30 

отличаются по 

диаметру, 

каждому 

диаметру 

(размеру) 

соответствует 

свой цвет 

коннектора, 

который 

маркируется в 

соответствии с 

международны

ми 

стандартами. 

 

26 

Контейнер 

транспортиров

очный 

межкорпусной 

шт 4 20300,00 8000,00 

27 

Коробка для 

безопасной 

утилизации 

медицинских 

отходов класс 

"Б" 5кг (КБСУ) 

шт 3000 150,00 10000,00 

28 

Крафт-бумага 

коричнего 

цвета 

рул

он 
1 10000,00 81200,00 

29 

Кружка 

Эсмарха 

одноразовая 

предназначена 

для проведения 

лечебных или 

очистительных 

клизм, 

спринцеваний 

и орошений 

влагалища.Опи

сание: 

шт 10 350,00 450000,00 



наконечником 

фактически 

является 

дистальный 

конец 

удлинительной 

трубки;дисталь

ный конец 

трубки 

закругленный, 

атравматичный

, что 

обеспечивает 

безболезненное 

и легкое 

введение на 

любую 

необходимую 

глубину;торцев

ое отверстие 

диаметром 0,5 

см и 

дополнительно

е боковое 

отверстие на 

расстоянии 2 

см от 

дистального 

конца 

гарантируют 

эффективное 

проведение 

процедуры;на 

трубке имеется 

запорный 

механизм для 

эффективного 

контроля 

скорости 

введения и 

объёма 

введенной 

жидкости;круж

ка Эсмарха 

одноразовая 

имеет два 

отверстия для 

подвешивания 

на 

стойке;универс



альная (может 

использоваться 

для орошения 

влагалища и 

спринцеваний);

кружка 

Эсмарха 

одноразовая, 

нестерильная, 

предназначена 

для разового 

использования.

Емкость 

кружки 2 

литра. 

Градуировка на 

мешке — 50 — 

100 — 250 и 

далее по 250 

мл. 

 

30 

Кювета  с 

шариками на 

коагулометр 

TS - 4000 

№700шт/уп 

шт 1 50000,00 10000,00 

31 

Лезвие 

хирургические 

одноразовые, 

22р 

шт 200 100,00 3500,00 

32 

Лейкопластырь 

гипоаллергенн

ый тканевой 

2*500, 

классический 

медицинский 

лейкопластырь 

на тканевой 

основе 

характеризуетс

я большой 

прочностью и 

клеющей 

способностью.  

Лейкопластырь 

легко 

снимается не 

оставляя 

следов на коже. 

Для 

шт 1500 250,00 20000,00 



производства 

медицинского 

лейкопластыря 

используется 

хлопчатобумаж

ная ткань и 

гипоаллергенн

ый 

синтетический 

клей. 

Медицинский 

лейкопластырь 

применяют для 

фиксации 

марлевых 

повязок, 

тампонов и 

других 

медицинских 

изделий. 

 

33 

Ложка 

аллюминиевая 

стер. 

шт 2 200,00 375000,00 

34 

Набор 

реагентов для  

определения 

холестерина в 

сыворотке 

крови(Витал) В 

наборе 

реагент№1 

2х250 мл, 

реагент №2 -2 

флакона,калиб

ратор1х1,5 мл 

наб

ор 
6 15000,00 400,00 

35 

Набор 

реагентов для 

определения 

общего белка в 

сыворотке 

крови (Агат) на 

400 опред.в 

набореконцент

рат 

биуретового 

реактива 

100мл-

2фл,калиброво

чный 

раствор2мл-

1фл 

наб

ор 
5 3500,00 90000,00 

36 Набор наб 5 15500,00 17500,00 



реагентов для 

определения 

общего белка в 

сыворотке 

крови( НТI) в 

наборе 1х125 

мл-

реагент1,1х2мл 

стандарт 

ор 

37 

Пакет для 

мед.отходов 

класса «В» 

красн 

шт 50 50,00 2500,00 

38 

Петля 

аллюминиевая 

со стеклянной 

пробиркой 

стер. 

шт 3 500,00 1500,00 

39 

Пинцет 

анатомический 

30см 

металлический 

шт 2 4000,00 8000,00 

                  40 

Пинцет 

анатомический 

15см 

металлический 

шт 40 1800,00 72000,00 

41 

Подгузники 

взр. №30шт р-р 

1-4 

дневные/ночн

ые размер2ка 

и  4ка  

Подгузники 

для взрослых 

страдающих 

недержанием, 

для ухода за 

лежачими 

больными. 

Впитываемость 

шесть капель 

из 

восьми, впитыв

ающий слой 

подгузника 

наполнен 

суперабсорбент

ом,  он 

преобразует 

жидкость в 

гель. Гель 

сохраняет 

жидкость  внут

ри подгузника 

так же 

впитывает 

запахи. 

уп 8 10000,00 80000,00 



Тройная 

защита от 

протекания 

(бортики , 

манжеты 

и эластичный 

пояс ) 

гарантирует 

чистоту и 

сухость белья и 

одежды. 

Подгузники 

повторяют 

контуры тела 

и  закрепляютс

я 

многоразовыми 

липучками.Упа

ковка  имеет  у

добную 

ручку   для 

транспортиров

ки и переноски 

подгузников. 

Хранить в 

сухих 

помещениях. 

Утилизировать 

как бытовой 

мусор.   

Количество 

штук  в 

упаковке: 30 

штук. 

Размеры : 

1. 

Medium обхват 

талии 75 - 110 

см 

 

2. Extra 

Large обхват 

талии 130 - 170 

см 

 

42 

Пузырь для 

льда- 

медицинский 

пузырь для 

льда 

многоразового 

использования. 

Таким пузырем 

для льда 

обеспечивают 

первую 

шт 3 900,00 2700,00 



помощь при 

травмах и 

ушибах. 

Оперативное 

охлаждение 

оказывает 

благоприятное 

действие на 

кровеносные 

сосуды, 

нервные 

окончания (для 

устранения 

болевых 

ощущений), 

при 

кровотечениях 

и укусах. Сам 

пузырь 

изготовлен из 

плотной 

резины. 

Многоразовый 

резиновый 

пузырь для 

холодного льда 

герметично 

закрывается 

пробкой. 

 

43 

Салфетка  

стерильная 

марлевая 

40Х40 №10 

уп 10 190,00 1900,00 

44 Секундомер шт 5 3000,00 15000,00 

45 

Система 

бабочка 21G 

(0,8*19) Игла 

катетер 

бабочка - 

представляет 

собой гибкую, 

тонкую 

прозрачную 

трубку из 

поливинилхлор

ида 

медицинской 

марки длиной 

300 мм, 21G 

шт 500 30,00 15000,00 

46 

Системы для 

инфузий , 

система для 

вливания 

инфузионных 

растворов 

стерильные, 

шт 6000 80,66 483960,00 



игла 21G 

47 
Спринцовка А-

1, Б-1 
шт 4 250,00 1000,00 

48 

Спринцовка со 

шлангом стер. 

(шланг 

диаметром не 

менее 5мм) 

шт 1 200,00 200,00 

49 

Средство 

подкладное 

прорезиненное 

тканевое 

(клеенка) 

мет

р 
50 700,00 35000,00 

50 

Столик 

манипуляцион

ный на 

колесиках 

мет.с двумя 

полками и 

выдвижным 

ящиком 

960*600*470м

м 

шт 1 38000 38000 

51 
Судно 

подкладное 
шт 10 2000,00 20000,00 

52 
Термоконтейне

р ТМ-52 
шт 3 101000,00 303000,00 

53 

Термометр 

(спиртовая 

шкала) 

шт 2 300,00 600,00 

54 

Тест полосы 

для 

глюкометра 

Акку-чек №50 

шт 10 15000,00 150000,00 

55 

Тонометр 

механический 

LD-8а 

шт 30 7500,00 225000,00 

56 

Трубочка 

стеклянная 

стер.(длина 

25см, диаметр 

5мм, с ватным 

тампоном с 

одного конца) 

шт 4 250,00 1000,00 

57 
Шпательоднор

азовый стер. 
шт 20 20,00 400,00 

58 

Шприц 1,0 

(инсулиновый) 

, шприц 

инсулиновый 

трехкомпонент

ный 

стерильный 

однократно 

применяемый 1 

мл игла 30Gх ½ 

шт 1000 11,33 11330,00 



 

 

1. Сумма выделенная закупа: 7 662 411,00 (семь миллиона шестьсот шестьдесят две 

тысячи четыреста одиннадцать) тенге 00 тиын.   

 

Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовое предложения: 

        1.ТОО «Мерусар и К».Адрес: г.Павлодар,ул.Чайковского,5  

        2.ТОО «Альянс-Фарм».Адрес: г.Усть-Каменогорск,ул.Серикбаева ,27   

        3.ТОО «Телфин KZ».Адрес:,г.Усть-каменогорск,ул.Гоголя 36/1  

        4.ТОО «КФК Медсервис плюс».Адрес:г.Усть-Каменогорск,ул.Грузинская 7/1 

 

№ 

Лота 
Наименование лота 

Ед 

изм 
Кол-во 

ТОО 

«Мерусар 

и К». 

 ТОО 

«Альянс-

Фарм». 

ТОО 

«Телфин 

KZ». 

   ТОО 

«КФК 

Медсервис  

плюс». 

1 Этиловый спирт 70% 50,0 фл 20     

2 Амиодарон 200 мг табл 600     

3 Атропин 0,1%, 1,0 №10амп амп 100     

4 Бетадин 10% мазь туб 10     

5 Вазелин мазь 25,0 фл 40 - 55 - 51,98 

6 Вазелиновое масло 25г фл 10 - 55 - 52,9 

7 Варфарин 2,5мг №100таб таб 500 - 11,1 - 10,98 

8 Вода для инъекций 5,0 амп 80     

9 Глюкоза 40% 10 мл амп 30     

10 Глюкоза 5%- 250,0 фл 40 - 165 - 155,35 

11 Диазепам 10мг 2,0 амп 5     

12 Дигоксин 0,25мг  № 50 таб таб 400     

13 Дигоксин 1,0 №10амп амп 50     

14 Диклофенак 1% 30,0 мазь туб 50 - 98 - 89,73 

15 Димексид р-р  50,0 фл 35     

16 Дульколакс 5мг №30таб(бисакодил) таб 30     

17 Калия перманганат 0,1% 3гр фл 35 - 91 - 87 

18 Коргликон 0,06%  1,0 №10амп амп 50     

19 Курантил 25 мг №50 таб 500 - 13,6 - 12,92 

20 Левомицетин 500мг №10таб таб 20     

21 Лоперамида гидрохлорд 0,002 №10 таб 50 - 8,1 - 7,55 

22 Мазь гидрокортизоновая 1% -10,0 туб 55     

23 Мезатон 1% 1 мл №10амп амп 50     

24 Мидокалм 1,0 №5амп амп 500     

25 Морфина г/х 1%-1,0 амп 5 
- - - 85,82 

 

26 Натрия хлорид 0,9% 100,0 фл 5000 - 110 - 105,76 

27 Нитроглицерин 0,5 мг №40 таб 200     

 

 

 

 

 

 
Общая сумма 

закупа: 
   7 662 411,00 

      

      



28 Ортофлекс 20мг/г мазь туб 50     

29 Р-р аммиака 10%  20,0 фл 7 - 43 - 40,5 

30 Р-р бриллиантового зеленого 1% 10,0 фл 12     

31 
Р-р бриллиантового зеленого 1%  

20,0 
фл 10 

    

32 
Р-р бриллиантового зеленого 1%  

20,0 
фл 10 

    

33 Р-р йода 5% 30,0 фл 30     

34 Стрептомицин 1г фл 6     

35 Сульфацил натрия 30%-5 мл фл 2 - 120 - 110 

36 Тебантин 300 мг №50таб таб 450     

37 Тетрациклин 100мг №10таб таб 50     

38 Тиамин (вит в1) 5% 1 мл №10амп амп 1000     

39 Трамадол 100 мг/мл 2,0  амп 100 - 410 - 410 

40 Этиловый спирт 90% 100,0 фл 200     

                                                                            ИМН 

1 

 
КБСУ 5,0 шт 50 

    

2 

Листовые бумажные полотенце Z или 

W сложения №200 листов Тип 

бумажных полотенец –листовые,  тип 

сложения- Z (M)- укладка 

,материал основы-целлюлоза, 

описание-листовые полотенца для 

вытирания рук и поверхностей. 

Размер подходит для наиболее 

распространенных типов 

диспенсеров. 

 

шт 2200 

    

3 
Маска одноразовая трех слойные на 

резинках 
шт 4000 

15 15 12 13 

4 Перчатки, 6-7-8 не стерильные пара 1000     

5 Простынь одноразовая 140*200 шт 100 150      _ 70   _ 

6 
Салфетка нестерильная спиртовая 

BIOPAD 65*56 
шт 300 

10 10 - 8 

7 Термометр комнатный шт 10     

8 Термометр электронный шт 25 - 810 - 770 

9 Тонометр механический шт 5 - 4100 - 3800 

10 
Банка стер.широкогорлая с притертой 

крышкой 150,0 
шт 4 

    

11 

Браслет идентификационный 

(госпитальная бирка) для 

взрослых,для идентификации 

пациентов браслеты виниловые 

белые, оранжевые. 

шт 1500,00 

    

12 Валики для процедур шт 10     

13 

Вата 100,0 н/ст медицинская 

гигроскопическая нестерильная вата 

100гр 

уп 300 

    

14 Вата 25г стер уп 10 
- 78 - 65 

 

15 Вязка для подъема пациентов шт 10     

16 Гигрометр вит-2 поверенный +15+40 шт 2     

17 Глюкометр Акку-Чек Актив (в компл. шт 2     



10шт тест-полосок) 

18 Гониометр шт 5     

19 
Емкость для мед.отходов мет. с 

педалью (урна) 
шт 4 

    

20 
Емкость для пинцетов стеклянная 

темная 
шт 5 

    

21 
Жгут для забора крови с 

автоматическим замком 
шт 20 

    

22 
Жгут кровоостанавливающий 

резиновый 
шт 50 

    

23 Значок риска падения (оранжевый) шт 3000     

24 

Катетер Фоллея (женс), Катетер 

Фолея двухходовой (с двумя 

наружными отведениями) 

используется для длительной 

катетеризации мочевого пузыря (до 7 

суток).  

На кончике катетера Фолея, который 

вводится внутрь, расположен 

специальный раздуваемый 

баллончик, обеспечивающий 

фиксацию катетера в просвете 

мочевого пузыря. Через одно 

отведение катетера Фолея 

двухходового осуществляется 

раздувание баллончика внутри 

мочевого пузыря, к другому 

отведению присоединяется 

мочеприемник. 

Все размеры катетера Фолея 

двухходового (также трехходового) 

СН6 - СН30 отличаются по диаметру, 

каждому диаметру (размеру) 

соответствует свой цвет коннектора, 

который маркируется в соответствии 

с международными стандартами. 

 

шт 20 

    

25 

Катетер Фоллея(муж), Катетер Фолея 

двухходовой (с двумя наружными 

отведениями) используется для 

длительной катетеризации мочевого 

пузыря (до 7 суток).  

На кончике катетера Фолея, который 

вводится внутрь, расположен 

специальный раздуваемый 

баллончик, обеспечивающий 

фиксацию катетера в просвете 

мочевого пузыря. Через одно 

шт 20 

    



отведение катетера Фолея 

двухходового осуществляется 

раздувание баллончика внутри 

мочевого пузыря, к другому 

отведению присоединяется 

мочеприемник. 

Все размеры катетера Фолея 

двухходового (также трехходового) 

СН6 - СН30 отличаются по диаметру, 

каждому диаметру (размеру) 

соответствует свой цвет коннектора, 

который маркируется в соответствии 

с международными стандартами. 

 

26 
Контейнер транспортировочный 

межкорпусной 
шт 4 

    

27 

Коробка для безопасной утилизации 

медицинских отходов класс "Б" 5кг 

(КБСУ) 

шт 3000 

    

28 Крафт-бумага коричнего цвета рулон 1 - - 10000 - 

29 

Кружка Эсмарха одноразовая 

предназначена для проведения 

лечебных или очистительных клизм, 

спринцеваний и орошений 

влагалища.Описание: наконечником 

фактически является дистальный 

конец удлинительной 

трубки;дистальный конец трубки 

закругленный, атравматичный, что 

обеспечивает безболезненное и 

легкое введение на любую 

необходимую глубину;торцевое 

отверстие диаметром 0,5 см и 

дополнительное боковое отверстие на 

расстоянии 2 см от дистального 

конца гарантируют эффективное 

проведение процедуры;на трубке 

имеется запорный механизм для 

эффективного контроля скорости 

введения и объёма введенной 

жидкости;кружка Эсмарха 

одноразовая имеет два отверстия для 

подвешивания на 

стойке;универсальная (может 

использоваться для орошения 

влагалища и спринцеваний);кружка 

Эсмарха одноразовая, нестерильная, 

предназначена для разового 

использования.Емкость кружки 2 

шт 10 

- 355 - 350 



литра. Градуировка на мешке — 50 

— 100 — 250 и далее по 250 мл. 

 

30 
Кювета  с шариками на коагулометр 

TS - 4000 №700шт/уп 
шт 1 

    

31 
Лезвие хирургические одноразовые, 

22р 
шт 200 

    

32 

Лейкопластырь гипоаллергенный 

тканевой 2*500, классический 

медицинский лейкопластырь на 

тканевой основе характеризуется 

большой прочностью и клеющей 

способностью.  Лейкопластырь легко 

снимается не оставляя следов на 

коже. Для производства 

медицинского лейкопластыря 

используется хлопчатобумажная 

ткань и гипоаллергенный 

синтетический клей. Медицинский 

лейкопластырь применяют для 

фиксации марлевых повязок, 

тампонов и других медицинских 

изделий. 

 

шт 1500 

    

33 Ложка аллюминиевая стер. шт 2     

34 

Набор реагентов для  определения 

холестерина в сыворотке 

крови(Витал) В наборе реагент№1 

2х250 мл, реагент №2 -2 

флакона,калибратор1х1,5 мл 

набор 6 

    

35 

Набор реагентов для определения 

общего белка в сыворотке крови 

(Агат) на 400 опред.в 

набореконцентрат биуретового 

реактива 100мл-2фл,калибровочный 

раствор2мл-1фл 

набор 5 

    

  36 

Набор реагентов для определения 

общего белка в сыворотке крови( 

НТI) в наборе 1х125 мл-

реагент1,1х2мл стандарт 

набор 5 

    

37 
Пакет для мед.отходов класса «В» 

красн 
шт 50 

    

38 
Петля аллюминиевая со стеклянной 

пробиркой стер. 
шт 3 

    

39 
Пинцет анатомический 30см 

металлический 
шт 2 

    

40 
Пинцет анатомический 15см 

металлический 
шт 40 

    

41 

Подгузники взр. №30шт р-р 1-4 

дневные/ночные размер2ка и  4ка  

Подгузники для взрослых 

страдающих недержанием, для ухода 

уп 8 

    



за лежачими больными. 

Впитываемость шесть капель из 

восьми, впитывающий слой 

подгузника наполнен 

суперабсорбентом,  он преобразует 

жидкость в гель. Гель сохраняет 

жидкость  внутри подгузника так же 

впитывает запахи. Тройная защита от 

протекания (бортики , манжеты 

и эластичный пояс ) гарантирует 

чистоту и сухость белья и одежды. 

Подгузники повторяют контуры тела 

и  закрепляются многоразовыми 

липучками.Упаковка  имеет  удобную 

ручку   для транспортировки и 

переноски подгузников. Хранить в 

сухих помещениях. Утилизировать 

как бытовой мусор.   

Количество штук  в упаковке: 30 

штук. 

Размеры : 

1. Medium обхват талии 75 - 110 см 

 

2. Extra Large обхват талии 130 - 170 

см 

 

42 

Пузырь для льда- медицинский 

пузырь для льда многоразового 

использования. Таким пузырем для 

льда обеспечивают первую помощь 

при травмах и ушибах. Оперативное 

охлаждение оказывает благоприятное 

действие на кровеносные сосуды, 

нервные окончания (для устранения 

болевых ощущений), при 

кровотечениях и укусах. Сам пузырь 

изготовлен из плотной резины. 

Многоразовый резиновый пузырь для 

холодного льда герметично 

закрывается пробкой. 

 

шт 3 

    

43 
Салфетка  стерильная марлевая 

40Х40 №10 
уп 10 

    

44 Секундомер шт 5     

           

45 

Система бабочка 21G (0,8*19) Игла 

катетер бабочка - представляет собой 

гибкую, тонкую прозрачную трубку 

из поливинилхлорида медицинской 

марки длиной 300 мм, 21G 

шт 500 

    

46 

Системы для инфузий , система для 

вливания инфузионных растворов 

стерильные, игла 21G 

шт 6000 

- 80 - 65 

47 Спринцовка А-1, Б-1 шт 4 - 110 - 90 

48 
Спринцовка со шлангом стер. (шланг 

диаметром не менее 5мм) 
шт 1 

- 200 - 170 

49 Средство подкладное прорезиненное метр 50     



тканевое (клеенка) 

50 

Столик манипуляционный на 

колесиках мет.с двумя полками и 

выдвижным ящиком 960*600*470мм 

шт 1 

    

51 Судно подкладное шт 10     

52 Термоконтейнер ТМ-52 шт 3     

53 Термометр (спиртовая шкала) шт 2     

54 
Тест полосы для глюкометра Акку-

чек №50 
шт 10 

    

55 Тонометр механический LD-8а шт 30     

56 

Трубочка стеклянная стер.(длина 

25см, диаметр 5мм, с ватным 

тампоном с одного конца) 

шт 4 

    

57 Шпательодноразовый стер. шт 20 - - 15 - 

58 

Шприц 1,0 (инсулиновый) , шприц 

инсулиновый трехкомпонентный 

стерильный однократно 

применяемый 1 мл игла 30Gх ½ 

 

 

 

 

 

шт 1000 

    

 

 

 

 

 

РЕШЕНО: 

 

 1.  Признать закупку по лоту на ИМН  №3,5  выигрышной заявку ТОО «Телфин KZ», так как цены, 

указанные в заявке являются наименьшими. 

 

 

2. Признать закупку по лотам на ЛС №6,7,10,14,17,19,21,26,29,35 ,по лотам на ИМН 

№14,29,6,46,47,48,8,9 выигрышной заявку ТОО «КФК Медсервис  плюс», так как цены, указанные в 

заявке являются наименьшими. 

 

 

3.     Признать закупки по лекарственным средствам по лотам № 1,2,3,4,8,9,11,12,13,15,16,18, 

20,22-25,27,28,30-34,36-40;по лотам на ИМН №1,2,4,7,10,11,12,13,15,16-28,30-45,49-58  не 

состоявшимися: согласно п. 110 гл. 9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи». 

 

4.     Заключить договор по лотам на ИМН  №3,5 с ТОО «Телфин KZ»; по лотам на ЛС 

№6,7,10,14,17,19,21,26,29,35 ,по лотам на ИМН №14,29,6,46,47,48,8,9 с ТОО «КФК Медсервис  

плюс», согласно гл. 9 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

 



 5.      ТОО «Телфин KZ», ТОО «КФК Медсервис  плюс» представляет Заказчику в течение десяти 

календарных дней документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 111 

гл. 9  «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических 

(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». 

 


