
 

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении 

«Дезинфицирующие средства» по объявлению №7 от 19.07.2017г для  

КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной  реабилитационный центр» УЗ ВКО 

 

г.Усть-Каменогорск                                                                                                                                                        28.07.2017г 

КГП на ПХВ «ВКО областной 

Реабилитационный центр» УЗ ВКО, 

ул. проспект К.Сатпаева, 57 

 

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

сумма 
                                               Дезинфицирующие средства 
1 Мыло жидкое с 

дезинфицирующим 

эффектом. Для мытья рук 

хирургов, оперирующего 

медицинского персонала 

перед -обработкой 

антисептиком. 

Гигиеническая обработка 

рук медицинских 

работников, сотрудников 

лабораторий,  для 

санитарной обработки 

кожных покровов 

(гигиенический душ) 

медицинского персонала и 

пациентов в медицинских 

организациях.Должно 

содержать в качестве 

действующего вещества 

2,4,4-трихлоро-2-

гидроксидифенил эфир 

(триклозан) – не менее 

0,25%, а также 

функциональные добавки, 

увлажняющие и 

ухаживающие за кожей 

компоненты. рН 10 % 

водного раствора мыла - 

5,0-8,5. Канистра объемом 

не менее 5,0 л (с помповым 

дозатором). 

канистра 26 12500 325000 

2 Дезинфектант  готовый 

раствор,спрей ,быстрая 

дезинфекция  ,для 

дезинфекции небольших по 

площади ,медицинского 

оборудования.Состав:Н-

53%, 

дидецилиндиметиламмония 

хлорида -0.2% 

банка 53 2100,00 111300,00 

3 рулон №250,размер 

17*25,сменный блок 
шт 127 3900,00 495300,00 

4 Дезинфектант широкого 

спектра действия. Состав: 
банка 10 4400,00 44000,00 



1,3-дихлор-5,5-

диметилгидантоин – 2,0 %, 

дигидрат натриевой соли 

дихлоризоциануровой 

кислоты – 97,8 %. Для 

проведения текущих и 

генеральных уборок. Для 

обеззараживания питьевой 

воды.Средство должно 

представлять собой 

дезинфектант широкого 

спектра действия. Должно 

содержать 1,3-дихлор-5,5-

диметилгидантоин – не 

менее 6 %, дигидрат 

натриевой соли 

дихлоризоциануровой 

кислоты – не менее 73 %, а 

также функциональные 

добавки. В виде таблеток 

белого цвета круглой 

формы с выпуклыми 

поверхностями и с кресто-

образными 

разделительными 

насечками с характерным 

запахом хлора массой не 

менее 3,33 г.   Масса 

активного хлора (при 

растворении 1 таблетки в 

воде) не менее 1,50 

г.Средство должно быть 

предназначено для 

дезинфекции: различных 

объектов ЛПУ любого 

профиля , в инфекционных 

очагах, дезинфекции ИМН. 

В 1 упаковке средства 

должно содержаться не 

менее 300 таблеток. 

5 Дезинфицирующие 

салфетки,  готовые к 

применению, из белого 

нетканого материала 

Обладает  антимикробной 

активностью в отношении 

грамотрицательных и 

грамположительных 

бактерий, 

дрожжеподобных грибов 

рода Кандида и 

Трихофитон, а также 

вирусов   

шт  30 3200,00 96000,00 

6 Диспенсер для полотенец шт 2 15000,00 30000,00 

7  Профессиональный 

регинерирующий крем для 

ухода за кожей рук с 

флакон 10 2900,00 29000,00 



маслом ши и 

этилпарабеном. 

Предназначен для 

повседневного ухода за 

кожей рук после контакта с 

чистяжими , моющими и 

дезинфицирующими 

средствами. Крем обладает 

противовоспалительным и 

ранозаживляющим 

эффетом , способствует 

снятию раздражения и 

покраснения кожи, 

оказывает успокаивающее 

действие, увлажняет и 

питает кожу рук. 

 Общая сумма закупа:    1 130 600,00 

 

1. Сумма выделенная закупа: 1 130 600 ,00 (один миллион сто тридцать тысяч шестьсот) тенге.   

 

Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовое предложения: 

        1. ТОО «Кеана Люкс Интернешнл» г.Усть-каменогорск,ул.Беспалова 51-221 

        2. ТОО «Форпост-Сервис» г.Алматы,ул.Утеген батыра,102 кв.22 

        3.ТОО «ОКТА  КОМ СОЛЮШЕНС» г.Семей,ул.Набережная,дом,11 

        4.ТОО «Производственный комплекс «Аврора» г.Алматы,ул.Спасская ,68 «а» 

        5.ТОО «ОСТ-ФАРМ» г.Усть-Каменогорск,ул.Астана 16А 

№ 

Лота 
Наименовани

е лота 
Ед. 

изм 
Ко

л-

во 

ТОО 

«Кеана 

Люкс 

Интерне

шнл» 

ТОО 

«Фо

рпос

т-

Серв

ис» 

ТОО  

«ОКТА  

КОМ 

СОЛЮШ

ЕНС» 

ТОО 

«Произ

водстве

нный 

компле

кс 

«Аврор

а» 

ТОО «ОСТ-

ФАРМ» 

                                                    Дезинфицирующие средства 

1 Мыло жидкое 

с 

дезинфицирую

щим 

эффектом. Для 

мытья рук 

хирургов, 

оперирующего 

медицинского 

персонала 

перед -

обработкой 

антисептиком. 

Гигиеническая 

обработка рук 

медицинских 

работников, 

сотрудников 

лабораторий,  

для 

санитарной 

кани

стра 

26 12500 4760 12500 12480       - 



обработки 

кожных 

покровов 

(гигиенически

й душ) 

медицинского 

персонала и 

пациентов в 

медицинских 

организациях.

Должно 

содержать в 

качестве 

действующего 

вещества 2,4,4-

трихлоро-2-

гидроксидифе

нил эфир 

(триклозан) – 

не менее 

0,25%, а также 

функциональн

ые добавки, 

увлажняющие 

и 

ухаживающие 

за кожей 

компоненты. 

рН 10 % 

водного 

раствора мыла 

- 5,0-8,5. 

Канистра 

объемом не 

менее 5,0 л (с 

помповым 

дозатором). 

2 Дезинфектант  

готовый 

раствор,спрей 

,быстрая 

дезинфекция  

,для 

дезинфекции 

небольших по 

площади 

,медицинского 

оборудования.

Состав:Н-53%, 

дидецилиндим

етиламмония 

хлорида -0.2% 

банк

а 
53 

2100 - 2100 2080 1800 

3 рулон 

№250,размер 

17*25,сменны

й блок 

шт 127 

- 2430 - - - 



4 Дезинфектант 

широкого 

спектра 

действия. 

Состав: 1,3-

дихлор-5,5-

диметилгидант

оин – 2,0 %, 

дигидрат 

натриевой 

соли 

дихлоризоциан

уровой 

кислоты – 97,8 

%. Для 

проведения 

текущих и 

генеральных 

уборок. Для 

обеззараживан

ия питьевой 

воды.Средство 

должно 

представлять 

собой 

дезинфектант 

широкого 

спектра 

действия. 

Должно 

содержать 1,3-

дихлор-5,5-

диметилгидант

оин – не менее 

6 %, дигидрат 

натриевой 

соли 

дихлоризоциан

уровой 

кислоты – не 

менее 73 %, а 

также 

функциональн

ые добавки. В 

виде таблеток 

белого цвета 

круглой 

формы с 

выпуклыми 

поверхностями 

и с кресто-

образными 

разделительны

ми насечками 

с характерным 

запахом хлора 

массой не 

банк

а 
10 

4400 - 4400 4380 - 



менее 3,33 г.   

Масса 

активного 

хлора (при 

растворении 1 

таблетки в 

воде) не менее 

1,50 

г.Средство 

должно быть 

предназначено 

для 

дезинфекции: 

различных 

объектов ЛПУ 

любого 

профиля , в 

инфекционных 

очагах, 

дезинфекции 

ИМН. В 1 

упаковке 

средства 

должно 

содержаться 

не менее 300 

таблеток. 

5 Дезинфициру

ющие 

салфетки,  гот

овые к 

применению, 

из белого 

нетканого 

материала 

Обладает  анти

микробной 

активностью в 

отношении 

грамотрицател

ьных и 

грамположите

льных 

бактерий, 

дрожжеподобн

ых грибов 

рода Кандида 

и Трихофитон, 

а также 

вирусов   

шт  30 

3200 - - - 1800 

6 Диспенсер для 

полотенец 
шт 2 

- - - - 6000 

7  Профессионал

ьный 

регинерирующ

ий крем для 

ухода за кожей 

фла

кон 
10 

2900 - - - 800 



рук с маслом 

ши и 

этилпарабеном

. Предназначен 

для 

повседневного 

ухода за кожей 

рук после 

контакта с 

чистяжими , 

моющими и 

дезинфицирую

щими 

средствами. 

Крем обладает 

противовоспал

ительным и 

ранозаживляю

щим эффетом , 

способствует 

снятию 

раздражения и 

покраснения 

кожи, 

оказывает 

успокаивающе

е действие, 

увлажняет и 

питает кожу 

рук. 
  

РЕШЕНО: 

1.     Признать закупку по лоту № 1 выигрышной заявку ТОО «Форпост-Сервис», так как цены, указанные 

в заявке являются наименьшими. 

2.   Признать закупку по лоту № 2,5,7 выигрышной заявку ТОО «ОСТ-ФАРМ», так как цены, указанные 

в заявке являются наименьшими. 

3.  Признать закупку по лоту № 4 выигрышной заявку ТОО «Производственный комплекс «Аврора», так 

как цены, указанные в заявке являются наименьшими. 

           4.     Признать закупки по лотам №3,6 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». 

5.     Заключить договор по лотам №1 с ТОО «Форпост-Сервис»;по лотам  №2,5,7   с ТОО «ОСТ-ФАРМ», 

по лоту №4 ТОО «Производственный комплекс «Аврора» с 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». 

            7. ТОО «Форпост-Сервис», ТОО «ОСТ-ФАРМ», ТОО «Производственный комплекс «Аврора» 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». 

 

 



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

                                                                                                                                                                                        28.07.2017ж 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 

 "Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы" 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін №7 19.07.2017ж                          

«Дезинфекциялау құралдары»  

 

ШҚО, Өскемен қ., 

ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК 

Сатпаев даңғылы,57 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы Өлш.бірл Саны Бағасы 

Бөлінген 

сомма, 

теңге 

                                               Дезинфекциялау құралдары 

1 Дезинфекциялайтын әсері бар 

сұйық сабын. Антисептикпен 

өңдеу алдындағы операция 

жасайтын медициналық 

персоналдардың, 

хирургтердің қолдарын жууға 

арналған құрал. Құрал 

полигексаметиленбигуанидин 

гидрохлоридін 1 % кем емес, 

сондай-ақ функциялық 

қоспалар (оның ішінде 

пантенол, А және Е 

дәрумендері) құрауы тиіс. 

Құрал грамтеріс және грамоң 

бактерияларға қатысты 

микробқа қарсы белсенділікке 

ие. Флаконның көлемі 1,0 

л.(помпалық дозаторымен) 

кем емес. 

канистра         26 12500 325000 

2 Қолдануға дайын, ақ мата 

материалынан жасалған 

дезинфекциялайтын сүлгілер. 

Грамтеріс және грамоң 

бактериялар, Кандида және 

Трихофитон түріндегі 

ашықты тектес 

саңырауқұлақшаларға, 

вирустарға қатысты микробқа 

қарсы белсенділікке ие. 

банка 53 2100,00 111300,00 

3 Орам №250, мөлшері 17*25, 

ауыспалы блок 
шт 127 3900,00 495300,00 

4 Кең спектрлі әрекеті бар 

дезинфектант. Құрамы: 1,3-

дихлор-5,5-

диметилгидантоин – 2,0 %, 

дихлоризоцианурлық 

қышқылды натрий тұзының  

дигидраты– 97,8 %. Ағымдық 

және жалпы жинастыру 

банка 10 4400,00 44000,00 



жүргізуге арналған. Ауыз 

суын зарарсыздандыруға 

арналған құрал. Құрал кең 

спектрлі әрекеті бар 

дезинфектант болуы тиіс. 

Құрамында 1,3-дихлор-5,5-

диметилгидантоин – 6 % кем 

емес, дихлоризоцианурлық 

қышқылды натрий тұзының  

дигидраты – 73 % кем емес, 

сондай-ақ функциялық 

қоспалар бар. Ақ түсті 

түріндегі беті дөңес дөңгелек 

пішіндес айқыш-ұйқыш 

бөлінген өзіне тән хлор иісі 

бар таблетка, салмағы 3,33 г 

кем емес. Белсенді хлордың 

салмағы (суда 1 таблетка 

ерігендегі) 1,50 г кем емес. 

Құрал дезинфекциялауға 

арналуы мүмкін: кез келген 

бейіндегі ЕАМ объектілерде,  

инфекциялық ошақтарда, 

ММБ дезинфекциялау. 1 

қаптамада құралдың 300 

таблеткасын құрайды. 

5 Қолдануға дайын, ақ мата 

материалынан жасалған 

дезинфекциялайтын сүлгілер. 

Грамтеріс және грамоң 

бактериялар, Кандида және 

Трихофитон түріндегі 

ашықты тектес 

саңырауқұлақшаларға, 

вирустарға қатысты микробқа 

қарсы белсенділікке ие. 

шт  30 3200,00 96000,00 

6 Сүлгілерге арналған 

диспенсер 
шт 2 15000,00 30000,00 

7  Этилпарабенімен және ши 

майымен қол терісін күтуге 

арналған кәсіптік бастапқы 

қалпына келтіретін крем. 

Тазалайтын, жуатын және 

дезинфекциялайтын 

құралдармен байланыста 

болғаннан кейін қол терісін 

күнделікті күтуге арналған. 

Крем қабынуға қарсы және 

жараны тез жазатын нәтижеге 

ие, терінің қызаруы мен 

тітіркенуін басуға ықпал 

етеді, тыныштандырғыш 

флакон 10 2900,00 29000,00 



әрекетке ие, қол терісін 

ылғалдандырады және 

жақсартады. 

 Сатып алудың жалпы 

бағасы: 

   1 130 600,00 

 

    1.  Сатып алу үшін бөлінген баға:1 130 600,00 (бір миллион жүз отыз мың алты жүз) теңге 00 тиын. 

Келесі әлеуеттік жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынды: 

        1. ЖШС  «Кеана Люкс Интернешнл» ,Алматы қ,Утеген батыр к,кв22 

        2. ЖШС «Форпост-Сервис» г.Алматы,Утеген батыр к,102 кв.22 

        3.ЖШС  «ОКТА  КОМ СОЛЮШЕНС» Семей қ,Набережная көшесі,үй,11 

        4.ЖШС  «Производственный комплекс «Аврора» Алматы қ,Спасская ,68 «а» көшесі 

        5.ЖШС  «ОСТ-ФАРМ» Өскемен қ,Астана көшесі 16А 
 

Лотт

ың 

№ 

Лоттың 

атауы 

Өл

ш.бі

рл 

Саны 

ЖШ

С 

«Кеа

на 

Люк

с 

Инте

рне

шнл

» 

ЖШС 

«Форп

ост-

Серви

с» 

ЖШС  

«ОКТА  

КОМ 

СОЛЮШ

ЕНС» 

ЖШС 

«Произ

водстве

нный 

компле

кс 

«Аврор

а» 

ЖШС 

 «ОСТ-ФАРМ» 

                                                    Дезинфекциялау құралдары 

1 Дезинфекция

лайтын әсері 

бар сұйық 

сабын. 

Антисептикп

ен өңдеу 

алдындағы 

операция 

жасайтын 

медициналық 

персоналдард

ың, 

хирургтердің 

қолдарын 

жууға 

арналған 

құрал. Құрал 

полигексамет

иленбигуани

дин 

гидрохлориді

н 1 % кем 

емес, сондай-

ақ 

функциялық 

қоспалар 

кани

стра 

26 1250

0 

4760 12500 12480       - 



(оның ішінде 

пантенол, А 

және Е 

дәрумендері) 

құрауы тиіс. 

Құрал 

грамтеріс 

және грамоң 

бактерияларғ

а қатысты 

микробқа 

қарсы 

белсенділікке 

ие. 

Флаконның 

көлемі 1,0 

л.(помпалық 

дозаторымен) 

кем емес. 
2 Қолдануға 

дайын, ақ 

мата 

материалына

н жасалған 

дезинфекция

лайтын 

сүлгілер. 

Грамтеріс 

және грамоң 

бактериялар, 

Кандида 

және 

Трихофитон 

түріндегі 

ашықты 

тектес 

саңырауқұлақ

шаларға, 

вирустарға 

қатысты 

микробқа 

қарсы 

белсенділікке 

ие. 

банк

а 
53 

2100 - 2100 2080 1800 

3 Орам №250, 

мөлшері 

17*25, 

ауыспалы 

блок 

шт 127 

- 2430 - - - 

4 Кең спектрлі 

әрекеті бар 

дезинфектант

банк

а 
10 

4400 - 4400 4380 - 



. Құрамы: 

1,3-дихлор-

5,5-

диметилгида

нтоин – 2,0 

%, 

дихлоризоци

анурлық 

қышқылды 

натрий 

тұзының  

дигидраты– 

97,8 %. 

Ағымдық 

және жалпы 

жинастыру 

жүргізуге 

арналған. 

Ауыз суын 

зарарсызданд

ыруға 

арналған 

құрал. Құрал 

кең спектрлі 

әрекеті бар 

дезинфектант 

болуы тиіс. 

Құрамында 

1,3-дихлор-

5,5-

диметилгида

нтоин – 6 % 

кем емес, 

дихлоризоци

анурлық 

қышқылды 

натрий 

тұзының  

дигидраты – 

73 % кем 

емес, сондай-

ақ 

функциялық 

қоспалар бар. 

Ақ түсті 

түріндегі беті 

дөңес 

дөңгелек 

пішіндес 

айқыш-

ұйқыш 

бөлінген 



өзіне тән 

хлор иісі бар 

таблетка, 

салмағы 3,33 

г кем емес. 

Белсенді 

хлордың 

салмағы 

(суда 1 

таблетка 

ерігендегі) 

1,50 г кем 

емес. Құрал 

дезинфекция

лауға 

арналуы 

мүмкін: кез 

келген 

бейіндегі 

ЕАМ 

объектілерде,  

инфекциялық 

ошақтарда, 

ММБ 

дезинфекция

лау. 1 

қаптамада 

құралдың 300 

таблеткасын 

құрайды. 
5 Қолдануға 

дайын, ақ 

мата 

материалына

н жасалған 

дезинфекция

лайтын 

сүлгілер. 

Грамтеріс 

және грамоң 

бактериялар, 

Кандида 

және 

Трихофитон 

түріндегі 

ашықты 

тектес 

саңырауқұлақ

шаларға, 

вирустарға 

қатысты 

микробқа 

шт  30 

3200 - - - 1800 



қарсы 

белсенділікке 

ие. 
6 Сүлгілерге 

арналған 

диспенсер 

шт 2 

- - - - 6000 

7  Этилпарабен

імен және ши 

майымен қол 

терісін күтуге 

арналған 

кәсіптік 

бастапқы 

қалпына 

келтіретін 

крем. 

Тазалайтын, 

жуатын және 

дезинфекция

лайтын 

құралдармен 

байланыста 

болғаннан 

кейін қол 

терісін 

күнделікті 

күтуге 

арналған. 

Крем 

қабынуға 

қарсы және 

жараны тез 

жазатын 

нәтижеге ие, 

терінің 

қызаруы мен 

тітіркенуін 

басуға ықпал 

етеді, 

тыныштанды

рғыш 

әрекетке ие, 

қол терісін 

ылғалдандыр

ады және 

жақсартады. 

фла

кон 
10 

2900 - - - 800 

 

ШЕШІЛДІ: 

1. №1 лот бойынша  «Форпост-Сервис» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені өтінімде 

көрсетілген бағалар, ең төменгі болып табылады. 

2. № 2,5,7 лоттар бойынша  «ОСТ-ФАРМ» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, өйткені өтінімде 

көрсетілген бағалар, ең төменгі болып табылады 



3. № 4 лот бойынша  «Производственной комплекс «Аврора» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, 

өйткені өтінімде көрсетілген бағалар, ең төменгі болып табылады 

 

 

4. «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 № 3,6 лоттар өткен жоқ. 

5. «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 №1 лот 

бойынша  «Форпост-Сервис» ЖШС, № 2,5,6 лоттар бойынша  «ОСТ-ФАРМ» ЖШС , № 4 лот 

бойынша  «Производственной комплекс «Аврора» ЖШС ,  бойынша  шарт жасасын. 

6. Жеңімпаз «Форпост-Сервис» ЖШС, «ОСТ-ФАРМ» ЖШС, «Производственной комплекс 

«Аврора» ЖШС «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. 

 

 

 

 

               

   

 


