
Бекітемін 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

директоры 

________________ Е.Мусенов 

 

2022 жылға арналған №1 хабарландыру медицицналық мақсаттағы 

бұйымдарды сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 

сатып алу қорытындылары туралы хаттама.    

  

Нұр-Сұлтан қаласы                                                                     25.01.2022 жыл 

 

Конверттерді ашу уақыты 25.01.2022 жылы сағ.11.15  

    

                    Нұр-Сұлтан қаласының «№14 қалалық емхана» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, мекенжайы: Нұр-

Сұлтан қаласы, Жеңіс даңғылы, 81, БСН 200940029071, БСК IRTYKZKA, 

ЖСК KZ1696503F0010788528, «Forte Bank» АҚ ҚР Үкіметінің 04.06.2021 

жылғы № 375 «Қазақстан Республикасында  дәрілік заттарды, медициналық 

бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды 

ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қаулысына сәйкес баға 

ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемінің және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесіндегі, фармацевтикалық көрсетілетін  қызметтердің (бұдан 

әрі - Қағидалары) интернет-ресурста emhana14.kz медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды сатып алу бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып 

алу ережесі 18.01.2022 ж.- 25.01.2022 ж. кезеңінде 2022 жылға № 1 қосымшаға 

сәйкес баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізді.   

   Мына құрамдағы комиссия: 

1. Ж.А.Бекбосынова – («№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК емдеу-

профилактикалық жұмыс жөніндегі директордың орынбасары) – комиссия 

төрайымы; 

2. А.П.Дунь- («№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК дерматолог дәрігері) – 

комиссия мүшесі; 

3. З.К. Туртжарова - («№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК провизоры) – 

комиссия мүшесі; 

4. Р.Ж.Мустафина – («№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК бас мейіргері) – 

комиссия мүшесі; 

5. Г.Т.Мустапаева– («№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК КДБ аға мейіргері) 

– комиссия мүшесі; 

6. А.А.Кулжанбекова -  мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман – комиссия 

хатшысы. 

Келесі әлеуетті жеткізушілерден өтінімдер ұсынылды. 

Әлеуетті жеткізушілердің толық атауы, баға ұсыныстарын беру күні мен 

уақыты. 



  
№ Ұйымның 

атауы 

Мекенжайы  Конвертті беру күні/уақыты 

1 "Шортанды 

аудандық № 9 

орталық 

дәріханасы" 

ЖШС 

Ақмола облысы, Шортанды кенті, 

Пионерская көшесі, 7  

021600 

Элек. CRA@mail.ru 

8(71631)21482 

21.01.2022 жыл  

10 сағат 00 минут  

2  «Ордамед 

Астана» ЖШС 

ҚР, Нұрсұлтан қаласы, Сарыарқа 

ауданы, Тарас Шевченко көшесі, 8-

үй, 19-тұрғын емес орын 

элек. astana@ordamed.kz  

87172(627072) 

25.01.2022 год  

09 сағат 00 минут  

 

Конверттерді ашу рәсімінде жеткізушілердің өкілдері болған жоқ.   

№ 1 қосымша 

 

 

 

 

 

 

  № 2 қосымша 

 

 

№ р/с Тауардың 

атауы 

Жалпы сипаттамалары, 

мөлшері, моделі, дозасы, 

ДЗ концентрациясы 

Өлше

м 

бірлігі 

саны Бірлік 

үшін 

бағас, 

теңге 

Жеткізушінің 

атауы  

«Шо

ртанд

ы 

аудан

дық 

№ 9 

ортал

ық 

дәріх

анас

ы» 

ЖШ

С 

«Орд

амед 

Аста

на» 

ЖШ

С 

1 SARS-CoV-2 

GTI-flex 

COVID-19 

Ag 

антигендерін 
анықтауға 

арналған 

жедел тест 

(орамада 1 

дана) 

1. SARS-COV-2 

антигендерін анықтауға 

арналған кассеталар  

2. Мұрын тампоны 

3. Қақпақ-тамшуыр 
4. Буферлік ерітіндісі бар 

экстракцияға арналған 

түтік  

5. Медициналық бұйымға 

Нұсқаулық 

дана 25 4200  4200,

00 



 

 

2. № 1 қосымшаның баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша бір баға ұсынысын беру 

негізінде: ҚР «Ордамед Астана» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа 

ауданы, Тарас Шевченко көшесі, 8 – үй, 19-т.е.о. 1-лот бойынша-жалпы 

сомасы 105000,00 (бір жүз бес мың) теңгеге жеңімпаз деп танылсын.   

№ 

р/с 

Тауардың 

атауы 

Жалпы сипаттамалары, 

мөлшері, моделі, дозасы, 

ДЗ концентрациясы 

Өлше

м 

бірлігі 

саны Бірлі

к 

үшін 

бағас

, 

теңге 

Жеткізушінің 

атауы  

«Шорта

нды 

ауданды

қ № 9 

орталы

қ 

дәріхан

асы» 

ЖШС 

«Ор

дам

ед 

Аст

ана

» 

Ж

ШС 

1.  Луголь 

ерітіндісі 2% -

50,0 мл су 

ерітіндісі    

луголь 2% -50,0 мл су 

ерітіндісі   
құты 120 670 

670,00  

2.  Сутегі асқын 

ерітіндісі 3 %- 

400,0 мл    

Сутегі асқын ерітіндісі 3 

%- 400,0 мл    құты 98 930 

930,00  

3.  Сутегі асқын 

ерітіндісі 6 %- 

400,0 мл    

Сутегі асқын ерітіндісі 6 

%- 400,0 мл   құты 288 1320 

1320,00  

4.  Сірке 

қышқылының 

ерітіндісі 3% - 

50,0 мл   

Сірке қышқылының 

ерітіндісі 3% - 50,0 мл    
құты 188 510 

510,00  

5.  Вазелин 100,0 

гр 

Вазелин 100,0 гр  
құты 72 1176 

1176,00  

6.  Натрий хлориді 
ерітіндісі 10% -

100,0 мл 

стерильді 

Натрий хлориді ерітіндісі 
10% -100,0 мл стерильді 

құты 36 780 

780,00  

7.  10% формалин 

ерітіндісі -

400,0 мл 

10% формалин ерітіндісі -

400,0 мл    құты 28 3706 

3706,00  

8.  27% сутегі 

асқын тотығы 

ерітіндісі -

400,0 мл 

27% сутегі асқын тотығы 

ерітіндісі -400,0 мл    
құты 24 1704 

1704,00  

9.  Глицерин 

ерітіндісі 50% -

50,0 мл 

Глицерин ерітіндісі 50% -

50,0 мл құты 25 1198 

1198,00  

10.  Тазартылған су 

400,0 мл 

Тазартылған су 400,0 мл 
құты 585 595 

595,00  



 

№ 2 қосымшаның баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша бір баға ұсынысын беру 

негізінде: «Шортанды №9 орталық аудандық дәріханасы» ЖШС Ақмола 

облысы, Шортанды кенті, Пионерская көшесі, 7-үй-лот бойынша 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10 – жалпы сомасы 1283021,00 (бір миллион екі жүз сексен үш 

мың жиырма бір) теңге жеңімпаз деп танылсын.   

  

 

ШЕШТІ: 

1.  «Ордамед Астана» ЖШС, «Шортанды аудандық № 9 орталық 

дәріханасы» ЖШС аталған хаттаманы жариялаған сәттен бастап 10 

күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушіге ҚР № 375 ҮҚ 9-тарауына 

сәйкес ТМККК шеңберінде сатып алынатын тауарларға қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну қажет.   

Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, баға 

ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.  

  

 

 комиссия төрайымы _______________________ Ж.А. Бекбосынова  

 комиссия мүшесі___________________________ А.П.Дунь 

 комиссия мүшесі ___________________________ Р.Ж.Мустафина  

 комиссия мүшесі ___________________________З.К.Туртжарова 

 комиссия мүшесі ___________________________ Г.Т.Мустапаева  

 комиссия хатшысы_________________________ А.А. Кулжанбекова  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 



   Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Акимата города Нур-Султан 

________________ Е.Мусенов 

 

Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений по 

закупке изделий медицинского назначения объявление № 1 на 2022 год. 

 

г. Нур-Султан                                                                                 25.01.2022 год        

 

 Дата и время вскрытия конвертов 25.01.2022 года 11.15 ч.  

     Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Городская поликлиника №14» города Нур-Султан, адрес: г. Нур-

Султан, Проспект Жеңіс, 81, БИН 200940029071, БИК IRTYKZKA, ИИК 

KZ1696503F0010788528,  АО "Forte Bank", провела закупки способом запроса 

ценовых предложений в соответствии с Постановлением Правительства РК от 

04.06.2021 г. № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального 

медицинского страхования, фармацевтических услуг (далее — Правила) на 

интернет ресурсе emhana14.kz правила закупки способом запроса ценовых 

предложений по закупке изделий медицинского назначения приложение № 1  

на 2022год в период с 18.01.2022 г. по 25.01.2022 г. 

Комиссия в составе: 

7. Бекбосынова Ж.А. – (Заместитель директора по лечебно-

профилактической работе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 14») – 

председатель комиссии;) 

8. Дунь А.П. – (врач дерматолог ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 

14») – председатель комиссии;) 

9. Туртжарова З.К. – (провизор ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 

14») – член комиссии;) 

10. Мустафина Р.Ж. – (главная медицинская сестра ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 14») – член комиссии;) 

11. Мустапаева Г.Т. – (старшая медицинская сестра КДО ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника № 14») – член комиссии;) 

12. Кулжанбекова А.А. -  специалист по гос. закупкам – секретарь комиссии. 

Были предоставлены заявки от следующих потенциальных поставщиков. 

Полное наименование потенциальных поставщиков, дата и время 

предоставления ценовых предложений. 

 

 

 

 

 



 
№ Наименование 

организации 

Адрес Дата/время предоставления 

конверта 

1 ТОО 

«Шортандинск

ая центральная 

районная 

аптека № 9»  

Акмолинская область, п. 

Шортанды, ул. Пионерская, 7  

021600 

Элек. CRA@mail.ru 

8(71631)21482 

21.01.2022 год  

10 часов 00 минут  

2 ТОО «Ордамед 

Астана»  

РК, город Нур-Султан, район 

Сарыарка, ул. Тараса Шевченко, 

дом 8, н.п. 19 

элек. astana@ordamed.kz  

87172(627072) 

25.01.2022 год  

09 часов 00 минут  

 

На процедуре вскрытия конвертов преставители поставщиков отсутствовали.  

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименов

ание 

товара 

Общие характеристики, 

размер, модель, 

дозировка, 

концентрация ЛС 

Едини

ца 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Цена 

за 

едини

цу, 

тенге 

Наименован

ие 

поставщика  

ТОО 

«Шо

ртанд

инск

ая 

цент

раль

ная 

райо

нная 

аптек

а № 

9» 

ТОО 

«Орд

амед 

Аста

на» 

1 Экспресс-

тест для 

определения 

антигенов 

SARS-CoV-2 

SGTi-flex 

COVID-19 

Ag (1 штука 

в упаковке)  

1. Кассеты для 

определения антигенов 

SARS-COV-2  

2. Носоглоточный тампон 

3. Крышка – пипетка 

4. Пробирка для 

экстракции с буферным 

раствором  

5. Инструкция к 

медицинскому изделию  

штука 25 4200  4200,

00 

mailto:CRA@mail.ru
mailto:astana@ordamed.kz


Приложение № 2 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Общие характеристики, 

размер, модель, 

дозировка, 

концентрация ЛС 

Едини

ца 

измере

ния 

Коли

честв

о 

Цена 

за 

едини

цу, 

тенге 

Наименован

ие 

поставщика  

ТОО 

«Шо

ртанд

инск

ая 

цент

раль

ная 

райо

нная 

аптек

а № 

9» 

ТОО 

«Орд

амед 

Аста

на» 

11.  Раствор люголя  

2 %-50,0 мл 

водный 

Раствор люголя  2 %-50,0 

мл водный фл 120 670 

670,0

0 

 

12.  Раствор 

перекиси 

водорода 3 %- 

400,0 мл 

Раствор перекиси 

водорода 3 %- 400,0 мл 
фл 98 930 

930,0

0 

 

13.  Раствор 

перекиси 

водорода 6 %-

400,0 мл 

Раствор перекиси 

водорода 6 %-400,0 мл 
фл 288 1320 

1320,

00 

 

14.  Раствор 

уксусной 

кислоты 3% - 

50,0 мл 

Раствор уксусной кислоты 

3% - 50,0 мл 
фл 188 510 

510,0

0 

 

15.  Вазелин 100,0 

гр 

Вазелин 100,0 гр  
фл 72 1176 

1176,

00 

 

16.  Раствор натрия 

хлорид10%-

100,0 мл стер 

Раствор натрия 

хлорид10%-100,0 мл стер фл 36 780 

780,0

0 

 

17.  Раствор 

формалина 

10%-400,0 мл 

Раствор формалина 10%-

400,0 мл фл 28 3706 

3706,

00 

 

18.  Раствор 

перекиси 

водорода 27 %-

400,0 мл 

Раствор перекиси 

водорода 27 %-400,0 мл 
фл 24 1704 

1704,

00 

 

19.  Раствор 

глицерина 

50%-50,0 мл 

Раствор глицерина 50%-

50,0 мл фл 25 1198 

1198,

00 

 

20.  Дистилированн

ая вода 400,0 

Дистилированная вода 

400,0 мл 
фл 585 595 

595,0

0 

 



 

 

2. На основании подачи одного ценового предложения по закупу изделий 

медицинского назначения способом запроса ценовых предложений 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 победителем признать: 

ТОО «Ордамед Астана» РК, город Нур-Султан, район Сарыарка, ул. 

Тараса Шевченко, дом 8, н.п. 19 по лоту 1 – на общую сумму 105000,00 

(сто пять тысяч) тенге. 

 

На основании подачи одного ценового предложения по закупу изделий 

медицинского назначения способом запроса ценовых предложений 

ПРИЛОЖЕНИЯ № 2 победителем признать: 

ТОО «Шортандинская центральная районная аптека №9» Акмолинская 

область, п. Шортанды, ул. Пионерская, д. 7 - по лоту 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – 

на общую сумму 1283021,00 (один миллион двести восемьдесят три 

тысячи двадцать один) тенге. 

 

 

 

РЕШИЛА: 

3. ТОО «Ордамед Астана», ТОО «Шортандинская центральная 

районная аптека №9» в течении 10 календарных дней с момента 

опубликования данного протокола предоставить Заказчику документы 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, 

требования к товарам приобретаемых в рамках ГОБМП  к согласно 

главы 9 ПП РК № 375. 

 

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп 

способом ценовых предложений признается несостоявшимся. 

 

председатель комиссии ________________________ Бекбосынова Ж.А. 

член комиссии_________________________________Дунь А.П. 

член комиссии________________________________ Мустафина Р.Ж. 

член комиссии________________________________ Туртжарова З.К.  

член комиссии________________________________Мустапаева Г.Т.  

секретарь ____________________________________ Кулжанбекова А.А.  

 

 

мл 


