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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»,
CKO, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении завШа 
СМАД и Холтеру способом запроса ценовых предложений в рамках 
проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специащ 
продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного 
объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах, иучреждениях 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг:

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед.
изм Цена Выделенная

сумма
1 Салфетка

одноразовая
Салфетка применяются при 
суточном мониторировании 
артериального давления. Салфетка 
одноразовая для манжет (средняя) 
СМАД 20*40 фЗ № 50

10 уп 3200,00 32000,00

2 Кабель
соединительный для 
подключения ЭКГ 
электродов

Кабель соединительный для 
подключения ЭКГ электродов с 
выносным датчиком движения/ 
положения тела трех электродный. 
Фиксация:соединения push pull (без 
поворота при
коммутации).Конструкция 
держателя ЭКГ электродов 
фиксирует одноразовые ЭКГ 
электроды, предотвращает 
проворот держателя на электроде.
2. внешняя изоляция кабеля 
(полиуретан), устойчив к 
использованию в агрессивной 
среде, позволяет сохранить 
эластичность и гибкость провода 
даже после длительного контакта с 
кожей пациента.
3. встроенный в разъем 
микропроцессор позволяет 
учитывать тип кабеля, ресурс 
работы, индивидуальный номер, а 
также автоматически распознавать 
используемую систему отведений 
Область применения: холтеровское 
мониторирование, регистрация 
стандартной ЭКГ, проведение 
нагрузочных проб.

3 шт 77000,00 231000,00

3 Кабель
соединительный для 
подключения ЭКГ 
электродов

Кабель соединительный для 
подключения ЭКГ электродов с 
выносным датчиком движения/ 
положения тела семиэлектродный. 
1 .надежная фиксация: разъем

3 шт 192000,00 576000,00



промышленного исполнения 
обеспечивает надежный и удобный 
способ соединения push pull (без 
поворота при коммутации). 
Специально разработанная 
конструкция держателя ЭКГ 
электродом, оптимальная для 
холтеровского мониторирования, 
создана для надежной фиксации 
одноразовых ЭКГ электродов и 
предотвращения проворота 
держателя на электроде, что 
уменьшает количество артефактов 
и улучшает качество ЭКГ сигнала
2. внешняя изоляция кабеля 
(полиуретан), устойчив к 
использованию в агрессивной 
среде, позволяет сохранить 
эластичность и гибкость провода 
даже после длительного контакта с 
кожей пациента.
3. встроенный в разъем 
микропроцессор позволяет 
учитывать тип кабеля, ресурс 
работы, индивидуальный номер, а 
также автоматически распознавать 
используемую систему отведений 
Область применения: холтеровское 
мониторирование, регистрация 
стандартной ЭКГ

4 Датчик канала АД Датчик канала АД (Датчик тонов 
Короткова). Специальный 
дифференциальный микрофон 
особой конструкции. Высокая 
чувствительность микрофона 
позволяет устанавливать его не на 
коже над плечевой артерией, а в 
кармане манжеты, что не только 
более комфортно, но и устраняет 
случаи сползания манжеты 
относительно микрофона.

3 шт 87000,00 261000,00

5 Манжеты плечевые 
для СМАД

Манжета плечевая средняя для 
регистратора ЭКГ. Манжета 
должна быть расположена выше 
плечевой артерии, обеспечивая 
удобство использования и 
безопасность для кровообращения 
при длительной носке. 
Характеристики:
Размеры манжеты:

1. длина не менее 530 мм;
2. ширина не менее 140 мм;
3. окружность руки 250-400

3 шт 36500,00 109500,00



мм.
Рабочий диапазон давления в 
манжете: 0-300 мм рт.ст.
Условия эксплуатации: 
температура от +10°С до +40°С; 
относительная влажность: 85% или 
ниже.

6 Манжеты плечевые 
для СМАД

Манжета плечевая большая для 
регистратора ЭКГ. Манжета 
размещается над плечевой 
артерией, не нарушая венозного 
кровообращения.
Характеристики:
Размеры манжеты:

1. длина не менее 640 мм;
2. ширина не менее 170 мм;
3. окружность руки 340-510 

мм.
Рабочий диапазон давления в 
манжете: 0-300 мм рт.ст.
Условия эксплуатации: 
температура от +10°С до +40°С; 
относительная влажность: 85% или 
ниже.

3 шт 48500,00 145500,00

7 Элемент питания 
(аккумулятор) для 
КТ-07 3/12 емкость 
не менее 1800шАҺ

Элемент питания (аккумулятор) для 
КТ-07 3/12 перезаряжаемый 
емкость не менее 1800mAh

5 шт 22000,00 110000,00

8 Элемент питания 
(аккумулятор) для 
КТ-07 3/12Р, КТ-07- 
АД-3, КТ-07-АД- 
3/12Р емкость не 
менее 11 OOmAh

Элемент питания (аккумулятор) для 
КТ-07 3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07- 
АД-3/12Р перезаряжаемый емкость 
не менее 11 OOmAh

5 шт 28000,00 140000,00

9 Электрод ЭКГ 
одноразовый

Электрод ЭКГ одноразовый 
нестерильный 60 мм № 50 
Электрод ЭКГ одноразовый W-60 
самоклеящийся, диаметр 60 мм для 
взрослых применяется для 
активных пациентов и длительного 
наблюдения. Применяемый жидкий 
гель Aqua-Wet совершенно 
безопасен для кожи человека. 
Тканевый материал, применяемый 
в электроде напоминает 
эластичный текстильный пластырь, 
который повторяет все изгибы тела 
пациента и обеспечивает высокую 
комфортабельность и прочность. 
Также данный электрод имеет 
сверхпрочный клей для надежной 
адгезии с кожей пациента.

30 уп 3250,00 97500,00



Итого 1702500,00
рок поставки в течение 16 календарных дней после подписания договора.

Итого выделенная сумма 1702500,00 тенге.

Адрес поставки: СКО, г.Петропавловск, ул.Ауэзова 130

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 11 ноября 2022 
года с 10.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 10.00 часов 18 ноября 
2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 ноября 2022 года в 11.00 часов 
по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с ценовыми 
предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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.ктау басқармасы» КММ «№1 калалык емхана» ПІЖҚ КМК Тегін медицинадьіқ крмектщ кешлдік 

/ерілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен кылмьістьік-аткадуі.\(пеиитенциарлык) 
жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің косьімша квлемін бюджет 
қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сактандыру, жүйесінде дәрілік 
заттарды, медициналық бұйымдарды жэне арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалык 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру жэне өткізу қағидалары аясында СМАД пен 
Холтерге жинақтаушы бөлшектерді сатып алатындығы жөнінде хабарлайды:

лот
№

атауы Техникалық сипаттама саны Өлш
бірл бағасы Бөлінген

сома

1 Біржолғы салфетка Салфетка артериялық қан 
қысымын тэуліктік 
мониторингтеу кезінде 
қолданылады. Манжеттерге 
арналған біржолғы салфетка 
(орташа) СМАД 20*40 фЗ № 50

10 қапт 3200,00 32000,00

2 ЭКГ электродтарын 
қосуға арналған 
жалғағыш кабель

ЭКГ электродтарын қосуға 
арналған жалғағыш кабель , үш 
электродты дененің 
қозғалысын/қалпын көрсеткіш 
датчикпен .
Фиксациялау:жалғау push pull 
(коммутация кезінде бұрмай).ЭКГ 
электродтарын ұстагыш 
конструкциясы біржолғы ЭКГ 
электродтарының қозғалып 
кетпеуі үшін бекітуге арналған.
2. кабельдің сыртқы орамасы 
(полиуретан), агрессивті ортада 
пайдалануға ыңғайлы, пациент 
денесінің терісімен үзак 
жанасқаннан кейін де тегістігі 
мен иілгіштігін сақтайды.
3. Ажыратқышка орнатылған 
микропроцессор кабель түрін, 
жұмыс ресурсын, жеке нөмірін 
жэне автоматты түрде 
пайдаланылатын жалғам жүйесін 
анықтауға мүмкіндік береді. 
Пайдалану аумағы: холтерлік 
мониторингтеу, стандартты ЭКГ 
тіркеу, жүктеме сынамасын 
жүргізу.

3 дана 77000,00 231000,00

3 ЭКГ электродтарын 
қосуға арналған 
жалғағыш кабель

ЭКГ электродтарын қосуға 
арналған жалғағыш кабель , жеті 
электродты дененің 
козғалысын/калпын көрсеткіш

3 дана 192000,00 576000,00



датчикпен .
1 .мыкты бекіту: өндірісте 
орындалған ажыратқыш мықты 
жэне ыңғайлы жалғау әдісі push 
pull (коммутация кезінде 
бұрылмайды). Арнайы әзірленген 
ӘКГ электродтарын ұстағыш 
конструкциясы холтерлік 
мониторингтеуде тиімді, 
біржолғы ЭКГ электродтарын 
мықты бекіту үшін жасалған, 
электрод ұстағыш бұрылуларды 
болдырмайды жэне артефакт 
санын азайтады жэне ӘКГ 
сигналының сапасын жақсартады. 
2.2. кабельдің сыртқы орамасы 
(полиуретан), агрессивті ортада 
пайдалануға ыңғайлы, пациент 
денесінің терісімен ұзақ 
жанасканнан кейін де тегістігі 
мен иілгіштігін сақтайды.
3. Ажыратқышқа орнатылған 
микропроцессор кабель түрін, 
жұмыс ресурсын, жеке нөмірін 
жэне автоматты түрде 
пайдаланылатын жалғам жүйесін 
анықтауға мүмкіндік береді. 
Пайдалану аумағы: холтерлік 
мониторингтеу, стандартты ЭКГ 
тіркеу, жүктеме сынамасын 
жүргізу.

4 АҚ каналының 
датчигі

АҚ каналының датчигі (Коротков 
тонының датчигі). Арнайы 
ерекше конструкциялы 
дифференциалды микрофон. 
Микрофонның жоғары сезгіштігі 
иық артериясы орналасқа тері 
үстіне орнатпай, манжет 
қалтасына орнатуға мүмкіндік 
береді, манжеттің түсіп кетуі 
жағдайын да болдырмайды.

3 дана 87000,00 261000,00

5 СМАД-қа арналған 
иықтық манжеттер

ЭКГ тірегішіне арналған иыктык 
орташа манжет. Манжет ұзақ 
уақыт іліп жүргіне кезде қан 
айналымы үшін ыңғайлы жэне 
қауіпсіз болуы үшін иық 
артериясынан жоғары орналасуы 
тиіс. Сипаттамасы:
Манжет өлшемі: 
ұзындығы 530 мм кем емес; 
ені 140 мм кем емес; 
қолдың өлшемі 250-400 мм. 
Манжеттегі қысымның жұмыс

3 дана 36500,00 109500,00



диапазоны: 0-300 мм сын бағ. 
Пайдалану шарттары: 
температура +10°С - +40°С дейін; 
қатыстық ылғалдық: 85% немесе 
томен.

6 СМАД-қа арналған 
иықтық манжеттер

ЭКГ тіркегішіне арналған 
иықтық үлкен манжеттер, Манжет 
веналық қан айналымын бұзбау 
үшін, иық артериясынан жоғары 
орналастырады.
Сипаттамасы:
Манжет өлшемі: 
үзындығы 640 мм кем емес; 
ені 170 мм кем емес; 
қолының өлшемі 340-510 мм. 
Манжеттегі қысымның жұмыс 
диапазоны: 0-300 мм сын.бағ. 
Пайдалану шарттары: 
температура+10°С - +40°С 
дейін;
қатыстық ылғалдық: 85% немесе 
томен.

3 дана 48500,00 145500,00

7 КТ-07 3/12 арналған 
ток беру көзі 
(аккумулятор) 
сыйымдылығы 
1800шАҺ кем емес

КТ-07 3/12 арналған ток беру көзі 
(аккумулятор) сыйымдылыгы 
1800mAh кем емес

5 дана 22000,00 110000,00

8 КТ-07 3/12Р, КТ-07- 
АД-3, КТ-07-АД- 
3/12Р арналган ток 
беру элементі 
(аккумулятор) 
сыйымдылығы 
11 ООтАҺ кем емес

КТ-07 3/12Р, КТ-07-АД-3, КТ-07- 
АД-3/12Р арналтан ток беру 
элементі (аккумулятор) қайта 
зарядтау сыйымдылыгы 11 OOmAh 
кем емес

5 дана 28000,00 140000,00

9 ЭКГ электроды 
біржолғы

ЭКГ Электроды біржолғы 
стерилді емес 60 мм № 50.
ЭКГ электроды бір реттік W60 
өздігінен жабысатын, диаметрі 
ересектер үшін 60 мм белсенді 
пациенттер мен ұзақ мерзімді 
бақылау үшін қолданылады. 
Қолданылатын сұйық Aqua-Wet 
гелі адам терісі үшін өте қауіпсіз. 
Электродта қолданылатын мата 
материалы серпімді тоқыма 
пластырға ұқсайды, ол пациенттің 
денесінің барлық иілімін 
қайталайды жэне жоғары 
жайлылық пен беріктікті 
қамтамасыз етеді. Сонымен қатар 
бұл электродта науқастың 
терісімен сенімді адгезия үшін

30 қапт 3250,00 97500,00



мыкты желім бар.
барлығы 1702500,00

/Кеткізу мерзімі шартқа қол қойған күннен бастап күнтізбелік 16 күн ішінде.

Сатып алуға бөлінген сома: 1702500,00 тенге.

Жеткізу мекенжайы: СҚО,.Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130
Баға ұсынысы бар конверттер жұмыс күндері 2022 жылғы 11 қарашадан бастап сағат 10.00. 

бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуэзов к 130 84-каб.
Баға ұсынысы бар конверттерді қабылдаудың соңғы күні: 2022 жылғы 18 қараша сағат 

10.00. дейін.
Баға ұсынысы бар конверттер 2022 жылғы 18 қарашада сағат 11.00. ашылады: 

мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуэзов к 130,84- каб.
Әлеуетті өнім жеткізушілер баға ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. 
Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: : 87152527203.


