
                                                Объявление № 7 от 19.07.17г. 

      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 «Дезинфицирующие средства» по следующим лотам: 

 

№ 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: 

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. 

банка 10 4400,00 44000,00 

5 Дезинфицирующие 

салфетки,  готовые к 

применению, из белого 

нетканого материала 

Обладает  антимикробной 

активностью в отношении 

грамотрицательных и 

грамположительных 

шт  30 3200,00 96000,00 



бактерий, 

дрожжеподобных грибов 

рода Кандида и 

Трихофитон, а также 

вирусов   

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

7  Профессиональный 

регинерирующий крем для 

ухода за кожей рук с 

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. 

флакон 10 2900,00 29000,00 

 Общая сумма закупа:    1 130 600,00 

 

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

течение 2 календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка может быть 

направлена Поставщику посредством электронной почты (указанная 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 «19» июля  2017г. 

Окончательный срок представления ценовых предложений до 14ч. 00 мин. 

«21»  июля  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  10.00 ч.00мин  «24» 

июля  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 

  

 

 

 

 



 

                            2017 жылдың 19 шілдесі  № 7 хабарландыру 

ШҚО, Өскемен қ.,Сатпаев даңғылы,57 мекенжайы бойынша орналасқан, Шығыс Қазақстан 

облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының оңалту 

орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорны, келесі лоттар бойынша «Дезинфекциялау құралдары» баға ұсыныстарының 

сұрату тәсілімен сатып алуды өткізетіндігі туралы хабарлайды: 

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 

 

      Жеткізулерді талап ету мерзімі: тауарларды жеткізу Тапсырыс берушінің өтініші 

бойынша іске асырылады, Тапсырыс берушіден өтініштерді алу сәтінен бастап 2 

күнтізбелік күн ішінде. Өтініш электрондық пошта (Шартта көрсетілген), факс немесе 

пошта арқылы (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша) Жеткізушіге жіберілуі мүмкін. 

Жеткізу орыны: ШҚО, Өскемен қ.,Сатпаев даңғылы 57, дәріхана. 

Бағалық ұсыныстарын ұсыну басы 2017 жылдың 19 шілде сағат 14.00 бастап. 

Бағалық ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі 2017 жылдың 21 шілде сағат 14.00 

мин.дейін. 

Бағалық  ұсыныстар келесі мекенжай бойынша қабылданады: ШҚО, Өскемен қ., Сатпаев 

даңғылы,57,2 қабат, мемлекеттік сатып алу бойынша маман/заңгер 215 кабинеті. 

Бағалық ұсыныстармен конверттерді 2017 жылдың 24 шілде  сағат 10.00мин., келесі 

мекенжай бойынша ашатын болады: ШҚО, Өскемен қ., Сатпаев даңғылы 57,  2 қабат, бас 

дәрігердің қабылдау бөлімі. 

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон бойынша алуға болады:  

8(7232) 74 25 74 

 


