
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  

«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 

2021 жылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету шеңберінде  

2021 жылғы 02 сәуірде медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алудың қорытынды хаттамасы 
  

 

Комиссия мүшелері:  

 

Шаймердинова Әсел Хабдулкамалқызы – директор  

Байкалова Елена Владимировна – клиникалық  фармаколог 

Граб Александр Васильевич – директордың медициналық бөлім жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы 

Закерьянова Аниса Сиятовна – реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі  

 

Комиссия хатшысы: 

 

Панченко Людмила Николаевна   –  мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы   

  

2021 жылғы «02» сәуірде сағат 10:00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1, 142-кабинет мекенжайы бойынша 2021 

жылға арналған медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу 

бойынша қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жүргіздім.   

 

Комиссия/сарапшы қатыспады. 
 

 

  



Сатып алынатын дәрі-дәрмек тізімі           (1 қосымша) 

 

 

 

 

баға ұсынын берген өнім берушілер: 

 

№ 
Әлеуетті өнім берушінің 

атауы  
БСН/ЖСН Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы Өтінім берген күн  Уақыты   

1 
ЖК «ЭЛИЗА» 
 

790901402013 
 

ҚР.  Алматы, Орбита ш.а. 4.11-3 
 

01 04.2021ж. 10:15 

 

 

Жеңімпаз ЖК «ЭЛИЗА» БСН 790901402013,  ҚР.  Алматы, Орбита ш.а. 4.11-3 

 

№  
МНН (халықаралық 

паненттелмеген атауы) 
Дәрілік түрі Өлшем бірлігі бағасы 60 күнге саны  ИНКОТЕРМС  Жеткізу мерзімі 

1 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 

текстурирленген нитрилді 

диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 7-8 (M) жұп 82,39 

20000 

DDP 
Тапсырыс берушінің өтінімі 

бойынша 1 айда 

2 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 
текстурирленген нитрилді 

диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 8-9 (L) жұп 81,32 

10000 

DDP 
Тапсырыс берушінің өтінімі 

бойынша 1 айда 

3 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 

текстурирленген нитрилді 
диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 6-7 (S) жұп 82,39 

20000 

DDP 
Тапсырыс берушінің өтінімі 

бойынша 1 айда 

№ 
МНН (халықаралық 

паненттелмеген атауы) 
Дәрілік түрі 

Өлшем 

бірлігі 

60 күнге 

саны 
бағасы Сомасы 

Әлеуетті өнім 

берушінің бағасы 
Сомасы 

1 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 

текстурирленген нитрилді 

диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 7-8 (M) жұп 20000 82,39 
1647800 

82,39 
1647800 

2 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 
текстурирленген нитрилді 

диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 8-9 (L) жұп 10000 81,32 
813200 

81,32 
813200 



 

 

Комиссия шешімі: 

1. Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден сатып алу әдісі арқылы медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу: 

«ЭЛИЗА» ЖК, БСН 790901402013 ҚР Алматы қ., ш. а. Орбита 4.11-3 

 2. Тапсырыс берушіге Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК (Нұр-Сұлтан 

қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1) «ЭЛИЗА» ЖК, БСН 790901402013 ҚР Алматы қ., ш. а. Орбита 4.11-3,  барлығы: 4 108 800 (Төрт 

миллион жүз сегіз мың сегіз жүз) теңге 00 тиын сомасына Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасын. 

 

 

Шаймердинова Әсел  Хабдулкамалқызы – Директор  

 

Байкалова Елена Владимировна – клиникалық  фармаколог 

 

Граб Александр Васильевич – директордың медициналық бөлім жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы  

 

Закерьянова Аниса Сиятқызы – реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі 

 

 

3 

Опаланбаған 

зарарсыздандырылмаған, 

текстурирленген нитрилді 

диагностикалық қолғаптар 

өлшемдері: 6-7 (S) жұп 20000 82,39 
1647800 

82,39 
1647800 

      4108800  4108800 


