
 

 

Сатып алу үшін бөлінген баға 866 422 (сегіз жүз алпыс алты мың төрт жүз жиырма екі) теңге. 

Келесі әлеуеттік жеткізушілер баға ұсыныстарын ұсынды: 

        1. ЖШС «Асфарм».Мекен-жайы:ҚР,ШҚО,Өскемен қ, Карбышева көшесі,40 

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

 

Лоттың 

          № 
Лоттың 

атауы 
Өлш.бірлі Саны 

ЖШС 

«Асфарм». 

ЖШС 

«Альянс-

Фарм». 
1 Коробка 

безопасной 

утилизации 5,0 

дана 1000 164 120 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттама 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                           22.12.2017ж 

 

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының 

 "Шығыс Қазақстан облысының оңалту орталығы" 

 шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны үшін 2017 жылдың 

08 желтоқсан  №13 
«Медициналық мақсаттағы бұйымдарға», «Дәрілік құралдар» 

ШҚО, Өскемен қ., 

ШҚО ДСБ «ШҚО оңалту орталығы»ШЖҚ-ғы КМК 

Сатпаев даңғылы,57 

 

 

Лоттың 

№ 
Лоттың атауы 

Өлш.бірл

і 

Сан

ы 
Баға Бөлінген сома, теңге 

ММБ 

1 Коробка 

безопасной 

утилизации 5,0 

дана 1000 164 164 000 

 

 

2 

Лейкопластер 

2,5*500 

дана 192 186 34 712 

3 Лейкопластер 

1,25*500 

дана 144 93 

 

13  392 

                                                                   Дәрілік құралдар 

4 Аторвастатин 40 

мг 

таблетка 16200 40,39 654 318 

Сатып алудың жалпы бағасы: 866 422 



 

 

2 

Лейкопластер 

2,5*500 

дана 192 186 180 

3 Лейкопластер 

1,25*500 

дана 144 93 

 

90 

                                                                   Дәрілік құралдар 
4 Аторвастатин 

40 мг 

таблетка 16200 - - 

 

ШЕШІЛДІ: 

1. №1,2,3 лоттар ММБ бойынша  «Альянс-Фарм» ЖШС өтінімі жеңімпаз болып танылсын, 

өйткені өтінімде көрсетілген  бағалар, ең төменгі болып табылады. 

    2.«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 

«Альянс-Фарм»  

               №1,2,3 лоттары ММБ бойынша    шарт жасасын. 

3.Жеңімпаз ЖШС  «Альянс-Фарм», «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. 

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 № 4 лоттар өткен жоқ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложении 

 

«Изделия медицинского назначения», «Лекарственные средства» по объявлению №13  от 08.12.2017г для  

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

 

г.Усть-Каменогорск                                                                                                                                               

22.11.2017г 

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 Коробка безопасной утилизации 5,0 шт 1000 164 164 000 

2 Лейкопластер 2,5*500 шт 192 186 34 712 

3 Лейкопластер 1,25*500 шт 144 93 

 

13  392 

                                                       Лекарственные средства 

4 Аторвастатин 40 мг таблетка 16200 40,39 654 318 

 Общая сумма закупа:    866 422 

Сумма выделенная закупа: 866 422 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать два) тенге. 

 

Следующие потенциальные поставщики предоставили ценовое предложения: 

1.ТОО «Асфарм».Адрес:РК,ВКО,Усть-Каменогорск ,ул.Карбышева,40 

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

Лоттың 

          № 
Лоттың 

атауы 
Өлш.бірлі Саны 

ЖШС 

«Асфарм». 

ЖШС 

«Альянс-

Фарм». 

1 Коробка 

безопасной 

утилизации 5,0 

дана 1000 164 120 

 

 

2 

Лейкопластер 

2,5*500 

дана 192 186 180 

3 Лейкопластер 

1,25*500 

дана 144 93 90 



 

                                                                   Дәрілік құралдар 
4 Аторвастатин 

40 мг 

таблетка 16200 - - 

РЕШЕНО: 

 

1. Признать закупку по лоту на ИМН по лотам  №1,2,3 выигрышной заявку ТОО «Альянс-Фарм», 

 так как цены, указанные в заявке являются наименьшими. 

2. Заключить договор по лотам на ИМН по лотам  №1,2,3 с ТОО «Альянс-Фарм» 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». 

3.  ТОО «Альянс-Фарм»  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». 
4. Признать закупки по лоту №4 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


