
Протокол
об итогах по закупу изделий медицинского назначения 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 21 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 Ибупрофен 400 мг/мл 200 фл 1091,17 218234,00

Итого 218234,00
Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Стофарм» Акмолинская область, г. 
Кокшетау, район северная 
промзона здание 62, проезд 
3

17.10.2022г.-13.29ч

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

№
лота Наименование Ед.и

зм.
Кол-

во Цена Цена Постащика
ТОО «Стофарм»

1 Ибупрофен 400 
мг/мл

фл 200 1091,17 1087,00

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 победителем по лоту №1 ТОО «Стофарм». Поставщик должен представить 
документы^, соответствии с п. 141 Правил.
Размес$%£^тщ^$йнного протокола об итогах по закупу изделий медицинского назначения 

^  * ^ т ы г * ь . * Ж * --------------------- -  — Т*тгернет-ресурсе.вых предложении на

Секретарь комиссии:

Новиков Н.А. 

Кошкарева О.А. 

Богачева Е.М. 

Оралбаева Т.В.



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сатып алу жөніндегі қорытындылар туралы

хаттама
Петропавл қ. 2022 жылғы 21 қазан

Комиссия кұрамында:
1. Комиссия төрағасы:
Новиков Н.А. -  «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК директорының 
м. а.
2. Комиссия мүшелері:
Кошкарева О.А. -  «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ КМК бас 
бухгалтерінің м.а.
Богачева Е.М. -  «СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ «№1 қалалық емхана» ПІЖҚ КМК фармацев 
Сатып алуга бөлінген сома:________________________________________ ___________
Лот
№

Атауы Саны Өлш.
бірлігі

Бағасы Бөлінген
сома

1 Ибупрофен 400 мг/мл 200 құты 1091,17 218234,00

Барлыгы 218234,00
Баға ұсынысын беру күні мен уақыты

Әлеуетті өнім берушінің атауы Әлеуетті өнім берушінің 
орналасқан жері

Баға үсынысын беру күні 
мен уақыты

«Стофарм» ЖШС Ақмола облысы, Көкшетау 
қ., солтүстік өнеркэсіп 
аймағы, ғимарат 62, 3-жол

17.10.2022ж. -  сағ. 13.29

Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға қатысуға келесі баға ұсыныстары 
ұсынылды:______________________________ __________________________________________

Лот
№ Атауы Өлшем

бірлігі Саны бағасы Әлеуетті өнім берушінің бағасы
«Стофарм» ЖШС

1 Ибупрофен 
400 мг/мл

фл 200 1091,17 1087,00

Тіркеу үшін соңғы уақыт өткеннен кейін ұсынылуына байланысты бағалауға жэне 
салыстыруға қабылданбаған әлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстары бар конверттер 
болған жоқ.

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай әлеуетті өнім берушілер 
қатысты: жоқ

Комиссия ашық дауыс беру арқылы бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша 
, тЫДАДЫ:

ЖШС № 1 лот бойынша жеңімпаз деп танылсын. Жеңімпаз Қағидалардың 
кұжаттарды ұсынсын.

^ ^аҒа ¥сьшыстаРьш с¥РатУ тэсілімен медициналық мақсаттш-ы
’ ‘ s алу қорытындьшары туралы осы хаттаманың мэтінін орналастырсын

ыэмиссия тө’ 

Комиссия мүшелері

Новиков Н.А. 

Кошкарева О.А. 

Богачева Е.М.


