
Объявление

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО».^г-_. —  ^
адресу СКО, г.Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 объявляет о провед^ф*С ^Қ у^а ?; |  
цоликлона в рамках Правил организации и проведения закупа лекарственьіьі^^р^^І^н///*  
медицинских изделий, фармацевтических услуг:

№
п/п

Наименование Ед.
изм. цена кол-во

Выделенная
сумма

1 Цоликлон Анти А 10 мл фл 1690,00 50 84500,00
2 Цоликлон Анти В 10 мл фл 1690,00 50 84500,00
3 Цоликлон Анти О Супер 5 мл фл 1830,00 100 183000,00

352000,00

Срок поставки в течение 2020 года (согласно графика поставки) со дня заключения 
договора.

Конверты с ценовыми предложениями будут приниматься в рабочие дни с 23 
сентября 2020 года с 15.00 часов по адресу СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова 130 
каб. 84.

Окончательный срок приема конвертов с ценовыми предложениями до 15.00 часов 
29 сентября 2020 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться 29 сентября 2020 года в 
16.00 часов по следующему адресу: СКО, Г.Петропавловск ул. М.Ауэзова 130, каб. 79 
(актовый зал).

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 
ценовыми предложениями.

Дополнительную информация можно получить по телефону: 87152527203.
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Хабарландыру

СҚО Петропавл қаласы, М.Әуезов к, 130 мекенжайында орналасқан «СҚ<Ц||і 
денсаулық сақтау басқармасы» КММ «№1 қалалық емхана» ШЖҚ Щ |Қ . 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен фармацевтикалық қызметтёр қөрІ 
сатып алуды ұйымдастыру жэне өткізу қағидалары аясында цоликлон сатып алатындыгы 
жөнінде хабарлайды:

№
Атауы Өлш

бірл. бағасы саны Бөлінген сома

1 Цоликлон Анти А 10 мл фл 1690,00 50 84500,00

2 Цоликлон Анти В 10 мл фл 1690,00 50 84500,00

3 Цоликлон Анти О Супер 5 мл фл 1830,00 100 183000,00

352000,00

Жеткізу мерзімі келісімшарт жасаған күннен бастап (жеткізу кестесіне сәйкес) 2020 
жыл ішінде.

Баға ұсынысы бар конверттер жұмыс күндері 2020 жылғы 23 қыркүйектен бастап 
сагат 15.00. бастап қабылданады: мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуэзов к 130 
84-каб.

Бага ұсынысы бар конверттерді қабылдаудың соңғы күні: 2020 жылғы 29 қыркүйек 
сағат 15.00. дейін.

Баға үсынысы бар конверттер 2020 жылғы 29 қыркүйекте сағат 16.00. ашылады: 
мекенжайымыз: СҚО Петропавл қаласы М.Әуэзов к 130 ( 79-каб, акты залы).

Әлеуетті өнім жеткізушілер баға ұсынысы бар конверттерді ашу кезінде 
қатысуына болады.

Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: : 87152527203.


