
Бекітемін 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 

«№14 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 

директоры 

________________ Е.Мусенов 

 

ҚР Үкіметінің 04.06.2021 жылғы № 375 қаулысына сәйкес дәрілік 

заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды өткізу 

қорытындыларының хаттамасы  

 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                                   15.12.2021 жыл 

 

Тапсырыс беруші: Нұр-Сұлтан қаласының «№14 қалалық емхана» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, 

мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ, Жеңіс даңғылы, 81, БСН 200940029071, БСК 

TSESKZKA, ЖСК KZ98998BTB0000762003, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2021 жылғы 04 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген фармацевтикалық 

қызметтерді, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және 

(немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, 

медициналық бұйымдарды және мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды 

жүзеге асыру және жүргізу үшін 15.11.2021 жылғы № 469-Ө бұйрық негізінде 

құрылған «First Heartland Jusan Bank» АҚ, дәрілік препаратты, медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды жедел сатып алу мәселелері қаралды:    

1. 04.06.2021 жылғы № 375 Қағидалардың 10-тарау, 105-тармақ, 4) тармақшаға 

сәйкес  медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша қосымша келісім 

жасассын, атап айтқанда:    

 
№ 

р/с  

Атауы  Өлше

м 

бірлігі  

Сан

ы  

Бірлік 

бағас

ы  

Жалпы 

сомасы  

Жеткізу 

мерзімі  

2 
Сутегі асқын тотығы 3% 400 

мл 
фл 73 775 56575 

31.12.2021 

жылға дейін 

3 
Сутегі асқын тотығы 6% 400 

мл 
фл 82 1100 90200 

31.12.2021 

жылға дейін 

4 Фурацилин 400 мл  фл 40 784 31360 
31.12.2021 

жылға дейін 

7 
Тазартылған стерильді су 

400 мл 
фл 28 490 13720 

31.12.2021 

жылға дейін 

 Барлығы:    191855  

 



14.04.2021 жылғы № 3 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды сатып алуды өткізу қорытындыларының хаттамасына сәйкес. 

«Шортанды аудандық №9 дәріханасы» ЖШС-нің 20.04.2021 жылғы № 7 шартына 

бірлігі, сауда атауы, дозасы және сапасы үшін бағаның өзгермеуі шартында.  
 

 

комиссия төрайымы _______________________ Ж.А. Бекбосынова  

комиссия мүшесі ___________________________ З.К. Туртжарова  

комиссия мүшесі ___________________________ Р.Ж.Мустафина  

комиссия хатшысы_________________________ А.А. Кулжанбекова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждаю 

   Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №14»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Акимата города Нур-Султан 

________________ Е.Мусенов 

 

Протокол  

итогов проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения согласно Постановления Правительства РК № 375 от 04.06.2021 

года  

 

г. Нур-Султан                                                                                           15.12.2021 года 

                                                                   

     Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

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

Проспект Жеңіс, 81, БИН 200940029071, БИК TSESKZKA, ИИК 

KZ98998BTB0000762003,  АО "First Heartland Jusan Bank", созданной на основе 

Приказа № 469-Ө от 15.11.2021 года для осуществления 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 утвержденные постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 рассмотрены вопросы оперативной закупки 

лекарственного препарата, изделий медицинского назначения:  



2. Согласно Правилам № 375 от 04.06.2021 года, глава 10, пункт 105, подпункт 4 

заключить дополнительное соглашение по закупу изделий медицинского 

назначения, а именно:  

№ 

п/п  

Наименование  Едини

ца 

измере

ния  

Кол

ичес

тво  

Цена 

за 

едини

цу  

Общая 

сумма  

Срок поставки  

2 
Перекись водорода 3% 400 

мл 
фл 73 775 56575 

До 31.12.2021 

года 

3 
Перекись водорода 6% 400 

мл  
фл 82 1100 90200 

До 31.12.2021 

года 

4 Фурацилин 400 мл  фл 40 784 31360 
До 31.12.2021 

года 

7 
Вода дистилированная 

стерильная 400 мл  
фл 28 490 13720 

До 31.12.2021 

года 

 Итого:    191855  

 

К Договору № 7 от 20.04.2021 года ТОО «Шортандинская районная аптека № 9» при 

условии неизменности цены за единицу, торгового наименования, дозировки и 

качества, согласно протокола итогов проведения закупа изделий медицинского 

назначения, способом запроса ценовых предложений № 3 от 14.04.2021 года. 

 

председатель комиссии ________________________ Бекбосынова Ж.А. 

член комиссии________________________________ Туртжарова З.К 

член комиссии________________________________ Мустафина Р.Ж.  

секретарь ____________________________________ Кулжанбекова А.А.  

 
 


