
Протокол
об итогах по закупу медикаментов и изделий медицинского назначения 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 26 октября 2022 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Новиков Н.А. -и.о.директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комиссии:
Кошкарева О.А. -  и.о. главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО»
Богачева Е.М. -  фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» 

Сумма, выделенная для закупки:

№
лота

Наименование Кол-во Ед.изм Цена Выделенная
сумма

1 Местное анестезирующее средство 500 карп 320,00 160000,00
2 Стоматологический материал 1 уп 8500,00 8500,00
3 Стеклоиономерный пломбировочный 

материал 2 уп 27000,00 54000,00

4 Слюноотсос 10 уп 1500,00 15000,00

5 Лак 10 шт 2500,00 25000,00

6 Гель 10 уп 5000,00 50000,00

7 Микрогибридный композиторный 
материал 2 уп 22000,00 44000,00

Итого 356500,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

На участие в закупе изделий медицинского назначения были представлены следующие 
ценовые предложения:

№
лота Наименование Ед.и

зм.
Кол-

во Цена Цена Постащика

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были 
приняты к оценке и сопостовлению в связи с их представлением по истечении окончательного 
времени для их регистрации -  отсутствует



При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствует

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать закуп медикаментов и стоматологических изделий не состоявшимся.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу медикаментов и изделий 
медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Новиков Н.А. 

Кошкарева О.А 

Богачева Е.М. 

Оралбаева Т.В.



Баға ұсынысын сұрау әдісімен дәрі-дәрмектерді және медициналык 
мақсаттағы өнімдерді сатып алу қорытындысы туралы хаттама

Петропавл қ. 2022 жылғы 26 қазан

Комиссия құрамында:
1. Комиссия төрағасы:
Новиков Н.А. -  «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 калалық емхана» ШЖҚ КМК директорының
м. а.
2. Комиссия мүшелері:
Кошкарева О.А. -  «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас 
бухгалтерінің м.а.
Богачева Е.М. -  «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК фармацев

Сумма, выделенная для закупки:
Лот
№

Атауы Саны Өлш.
бірлігі

бағасы Бөлінген
сома

1 Жергілікті анестезия. 500 карп 320,00 160000,00
2 Стоматологиялық материал 1 уп 8500,00 8500,00
3 Шыны иономерлі тығындау материалдары 2 уп 27000,00 54000,00
4 Сілекей сорғыш 10 уп 1500,00 15000,00

5 Лак 10 шт 2500,00 25000,00

6 Гель 10 уп 5000,00 50000,00

7 Микрогибридті композициялық материал 2 уп 22000,00 44000,00

Барлығы 356500,00

Баға ұсынысын беру күні мен уақыты

Әлеуетті өнім берушінің атауы Әлеуетті өнім берушінің 
орналасқан жері

Баға үсынысын беру күні 
мен уақыты

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға катысуға келесі баға ұсыныстары 
ұсынылды:

Лот
№ Атауы Өлш.

бірл Саны бағасы Әлеуетті өнім берушінің бағасы

Тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін ұсынылуына байланысты бағалауға жэне 
салыстыруға қабылданбаған элеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттер 
болған жок

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай элеуетті өнім берушілер 
катысты: жок

Комиссия ашық дауыс беру арқылы бағалау жэне салыстыру нэтижелері бойынша 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:



1. Дәрі-дәрмектерді жэне стоматологиялық өнімдерді сатып алу өтпеген болып 
танылсын.

Интернет-ресурста баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алу қорытындылары туралы осы хаттаманың мэтінін орналастырсын.

Новиков Н.А. 

Кошкарева О.А. 

Богачева Е.М. 

Оралбаева Т.В.


