
Объявление о проведении тендера

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акиматЗУ' CKO 
г.Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 130, БИН 010940004105, БИК ,, IR1 
ИИК KZ0696508F0007670296, АО "ForteBank", тел.: 87152527203) объявляет о ироведеш 
тендера по закупу медицинской техники (Стерилизатор паровой) в рамках Правил оргШШации 
и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных 
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, 
дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет 
бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, 
фармацевтических услуг № 375 от 04 июня 2021 года.

Объявление размещено 10 ноября 2022 года.

№
лота Наименование товара

Ед.
измерен

И Я

Кол-во
Сумма, 

выделенная 
для закупа, в 

тенге

Сроки поставки

1 Стерилизатор паровой шт 1 6800000,00

В течении 16 
календарных дней 
со дня подписания 
договора

Товар должен быть доставлен: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО», находящееся по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130.

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в п.9 Гл.З Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема 
медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях 
уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг № 375 от 
04 июня 2021 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 минут 01 декабря 
2022 года включительно по адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, каб. 84 с 9 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут местного времени, посредством электронной почты по адресу: 
gorpoll buh@mail.ru или на веб-сайте www.lgorpol.kz .

Начало предоставления заявок с 11 ноября 2022 года. Окончательный срок подачи 
тендерных заявок -  01 декабря 2022 года 10:00 ч.;

Место представления (приема) документов -  СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, 
кабинет 84.

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками - 01 декабря 2022 года в 
12:00 ч. По следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 130, каб. 84.

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными 
заявками.

Комиссия:
Новиков Н.А. - Председатель комиссии -  и.о.директора КГП на ПХВ «Городская 

поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Нуркеева С.Ж. -  заместитель председателя -  и.о.директора по медицинской части КГП на 

ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО»;
Члены комиссии:
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Швецова А.С.- Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»;

Мараховец Е.В. -  Главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» 
КГУ «УЗ акимата СКО»;

Кучковский А.Е. -  инженер по медицинскому оборудованию КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО».

Секретарь тендерной комиссии: Оралбаева Татьяна Владимировна -  бухгалтер по 
государственных закупкам КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО».

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(7152)52-72-03



Хабарландыру

СҚО Петропавл қаласы, М.Эуезов к, 130 мекенжайында орналаскай *CR, 
денсаулық сақтау басқармасы» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК БСН 03 ИІ
KZ0696508F0007670296, БИК IRTYKZKA,"ForteBank"AK, тел 8715-52-72-03, ТЫн медицина 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары мен қылійыс 
(пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің 
қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен жэне (немесе) міндетті элеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде дэрілік заттарды, медициналык бұйымдарды жэне арнайы емдік өнімдерді 
сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 
қағидалары, 2021 жылғы 04 маусымдағы № 375, аясында медициналық техниканы (Бу 
стерилизаторы) сатып алатындығы жөнінде хабарлайды:

лот
№ Тауардың атауы Өлш

бірл саны
Сатып алуға 

бөлінген 
сома, тенге

Жеткізу мерзімі

1 Бу стерилизаторы дана 1 6800000,00

Шартқа қол қойған 
күннен бастап 
күнтізбелік 16 күн 
ішінде

Тауардың жеткізілетін орны: «СҚО экімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» КММ «№1 
қалалық емхана» ШЖҚ КМК , мекенжайы: СҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130.

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 04 маусымдағы № 375 
қаулысымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу 
изоляторлары мен қылмыстык-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің мекемелерінде ұсталатын 
адамдар үшін медициналык көмектің косымша көлемін бюджет қаражаты есебінен жэне (немесе) 
міндетті элеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық 
бұйымдарды жэне арнайы емдік өнімдерді сатып алуды, фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру жэне өткізу қағидаларының 3-тарауы 9-т белгіленген 
біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық элеуетті өнім жеткізушілер жіберіледі.

Тендерлік құжаттар пакетін 2022 жылғы 01 желтоқсан сағат 10.00-ге дейін келесі 
мекенжайдан алуға болады: СҚО Петропавл каласы, М.Әуезов к, 130, 84- каб, жергілікті сағат 900’ 
ден 1800 ге дейін gorpoll buh@mail.ru электронды поштадан немесе www.lgorpol.kz веб-сайттан 
алуға болады.

Өтінімдерді қабылдау 2022 жылғы 11 карашадан бастап. Тендерлік өтінімдерді берудің 
соңғы мерзімі -  2002 жылғы 01 желтоқсан сағ ІО00

Қүжаттарды қабылдау орны -  СҚО, Петропавл қ. М. Әуезов к. 130, 84-к каб.
Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу күні, уакыты, орны: - 01 желтоқсан 2022 

жыл сағ 12:00 келесі мекенжай бойынша: СҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130, 84- каб
Әлеуетті өнім жеткізушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатыса

алады.
Комиссия:
Новиков Николай Алексеевич- тендерлік комиссия төрағасы - «СҚО экімдігінің ДСБ» 

КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директорының м.а.;
Нуркеева С.Ж. -  төрағаның орынбасары -  «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық 

емхана» ШЖҚ КМК директорының медициналык бөлім бойынша орынбасарыныц м.а.
Комиссия мүшелері:

Швецова А.С. - «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалык емхана» ШЖҚ КМК бас бухгалтері;
Мараховец Е.В. -"СҚО әкімдігінін ДСБ" КММ "№1 қалалык емхана" ШЖҚ КМК бас 

мейіргері;
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Кучковский А.Е. - «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК 
медициналық құралдар бойынша инженер;

Тендерлік комиссия хатшысы -  Оралбаева Татьяна Владимировна- «СҚО экімдігінің 
ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бухгалтері

Қосымша ақпаратты жэне анықтаманы мына телефондар аркылы білуге болады; 8(7152)52-
72-03.


