
 

 

Сатып алу үшін бөлінген баға 816250 (сегіз жүз он алты мың екі жүз елу) теңге. 

Әлеуеттік жеткізушілер баға ұсынбады. 

 

 

 

ШЕШІЛДІ: 

1.«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 лоттар өткен жоқ. 

 

 

 

 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           26.12.2017ж 

 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 

 "Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы" 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін №15 от 20.12.2017ж                          

«ММБ» 

 

ШҚО, Өскемен қ., 

ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК 

Сатпаев даңғылы,57 

 

 

Лоттың 

№ 

Лоттың атауы Өлш.бірл Саны Бағасы Бөлінген сомма, теңге 

                                                        Медициналық мақсаттағы бұйымдар 

1 Акупунктуралық 

инелер, кораллы 

0.30 * 75 мм 

дана 10000 41,75 417 500 

 

 

2 

Акупунктуралық 

инелер, кораллы 

0.30 * 90 мм 

дана 5000 41,75 208750 

3 Акупунктуралық 

инелер, кораллы 

0.30 * 50 мм 

дана 5000 38 

 

190 000 

 Сатып алудың 

жалпы бағасы: 

   816 250 



 

 

 Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении 
 

«ИМН» по объявлению №15  от 20.12.2017г для  

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

 

г.Усть-Каменогорск                                                                                                                                               

26.12.2017г 

КГП на ПХВ «ВКО областной 

Реабилитационный центр» УЗ ВКО, 

ул. проспект К.Сатпаева, 57 

 

№ 

Лота 

Наименование лота Ед. изм Кол-

во 

Цена Выделенная 

сумма 

                                                   Изделия медицинского назначения 

1 Иглы акупунктурные корпоральные 0,30*75 

мм 

шт 10000 41,75 417 500 

2 Иглы акупунктурные корпоральные 0,30*90 

мм 

шт 5000 41,75 208750 

3 Иглы акупунктурные корпоральные 0,30*50 

мм 

шт 5000 38 

 

190 000 

 Общая сумма закупа:    816 250  

Сумма выделенная закупа: 816 250 (восемьсот шестнадцать тысяч двести пятьдесят) тенге. 

 

Потенциальные поставщики не предоставили ценовое предложения 

РЕШЕНО: 

 

1. Признать закупки по лотам №1,2,3  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». 

 

 

 

 

 


