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КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО», находящиеся по адресу 
СКО. г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о проведении закупа изделий медицинского 
назначения в рамках 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:

№
лота

Наименование Техническая спецификация Кол-во Ед.
изм Цена Выделенная

сумма
1 Шприц 20 мл Ш п р и ц  2 0  м л  с и гл  2 0 G x  1 1 /2 "  

и н ъ е к ц и о н н ы й  З х -к о м п о н е н т н ы й , 
с т е р и л ь н ы й

10800 шт 43,00 464400,00

2 Итого 464400,00
Срок поставки в течение 16 календарных дней после подписания договора.

Итого выделенная сумма 464400,00 тенге.

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

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 11 октября 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 
октября 2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 18 октября 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.



Хабарландыру

СҚО Петропавл каласы. М.Эуезов к. 130 мекенжайында орналасқан «СҚО әкімдігінің 
денсаулық сақтау басқармасы» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК «Тегіі^мсдициналык 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде, тергеу изоляторлары гйец қшгмыстық-атқару 
(пенитенциарлык) жүйесінін мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медицИШшьщ көмектің 
қосымша көлемін бюджет қаражаты есебінен жэне (немесе) міндетті элеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді 
сатып алуды. фармацевтикалық көрсетілетін кызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 
қағидалары» аясында медициналық максаттағы өнімдерді сатып алатындығы жөнінде 
хабарлайды:

Лот
№

Атауы
Техникалык сипаттамасы Саны Өлшем

бірлігі багасы Бөлінген
сома

1 Шприц 20 мл 20gxl 1/2 инелермен 20 мл 
шприц инъекциялық 3- 
компонентті, стерильді

10800 дана 43,00 464400,00

2 Барлығы 464400,00

Жеткізу мерзімі күнтізбелік 16 күнніц ішінде 

Барлық бөлінген сома 464 400,00 тенге.

Жеткізу мекенжайы: СҚО, Петропавл қаласы, Әуезов к., 130

Баға үсынысы бар конверттер жүмыс күндері 2022 жылғы 11 қазаннан бастап сағат 10.00. 
бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл каласы М.Әуззов к 130, 84-каб.

Баға ұсынысы бар конверттерді кабылдаудың соңғы күні: 2022 жылғы 18 қазанда сағат 
11.00. дейін.

Баға ұсынысы бар конверттер 2022 жылғы 18 казанда сағат 11.00. ашылады, мекенжайымыз: 
СҚО Петропавл каласы М.Әуэзов к 130 ( 84-каб.).

Өнім жеткізушілер бага ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде катысуына болады. 
Қосымша акпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: : 87152527203.


