
Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің  

«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК 

2021 жылы тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету шеңберінде  

2021 жылғы 22 ақпандағы  дәрі-дәрмектерді сатып алудың қорытынды хаттамасы 
  

 

Комиссия мүшелері:  

 

Шаймердинова Әсел Хабдулкамалқызы – директордың міндетін атқарушы  

Байкалова Елена Владимировна – клиникалық  фармаколог 

Граб Александр Васильевич – реанимация бөлімшесінің меңгерушісі 

Закерьянова Аниса Сиятовна – реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі  

Жагупарова Әлия  – дәріхана меңгерушісі 

 

Комиссия хатшысы: 

 

Панченко Людмила Николаевна   –  мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы   

  

2021 жылғы «22» ақпан сағат 16:00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1, 142-кабинет мекенжайы бойынша 2021 

жылға арналған медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде дәрі-дәрмектерді сатып алу бойынша қатысуға 

өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жүргіздім.   

 

Комиссия/сарапшы қатыспады. 
 

 

  



Сатып алынатын дәрі-дәрмек тізімі           (1 қосымша) 

 

 

№ МНН 

(халықаралық 

паненттелмеген 

атауы) 

Дәрілік түрі Өлшем 

бірлігі 

Шекті 

бағасы 

(2020 ж) 

Саны  

2021 

 

сомасы Жеткізу 

шарты 

ИНКОТЕРМС 

Жеткізу мерзімі 

Дәрілік заттарды өз бетінше сатып алу 

1 Сутегі асқын 

тотығы 

3% 50,0 

ерітінді 

флакон 36,00 150 5400 

DDP 
келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 

күні ішінде 

2 Кальций 

глюконат 

инъекция 

арналған 

ерітінді 10% 10 

мл 

ампула 83,51 5000 417550 

DDP 
келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 

күні ішінде 

3 Кальций 

глюконат 

инъекция 

арналған 

ерітінді 10% 5 

мл 

ампула 46,5 1000   

DDP 

келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 
күні ішінде 

4 Папаверин  

гидрохлорид  

инъекция 

арналған 

ерітінді, 2 мл 

ампула 239,75 1500 359625 

DDP 

келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 
күні ішінде 

5 Тиамин  

гидрохлориді 

инъекция 

арналған 

ерітінді 5 % 1,0 

мл  

ампула 10,98 1500 16470 

DDP 

келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 
күні ішінде 

6 Фитоменадион инъекция 

арналған 

ерітінді 10мг 

/мл 

ампула 328,16 700 229712 

DDP 

келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 
күні ішінде 

7 

Полиглюкин  33% флакон 2500 10 25000 

DDP 

келісімшарт жасалған 

күннен бастап 15 жұмыс 

күні ішінде 



 

баға ұсынын берген өнім берушілер: 

 

№ 
Әлеуетті өнім берушінің 

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

1 
 «A.N.P» ЖШС 

0100340004252  Алматы Түріксіб ауданы   Земнухов көшесі №19 а 16. 02..2021ж. 11:53 

 

 

 

№  Халықаралық 

патенттелмеген атауы                                     Сауда атауы                                            Дәрілік түрі                                           

Өлшем 

бірлігі    

өнім 

берушінің 
бағасы              Саны  Сомасы  

6 Амри –К  
Инъекция арналған 

ерітінді 10 мг/мл  
Фитоменадион амп 132,74 700 92918 

        

Барлығы: тоқсан екі мың тоғыз жүз он сегіз теңге 00 тиын  

 

 

 

 

Жеңімпаз: «A.N.P» ЖШС 

№ 

Халықаралық 

патенттелмеген атауы                                     Сауда атауы                                            Дәрілік түрі                                           Өлшем бірлігі    

Тапсырыс 

берушінің     

бағасы              Саны  Сомасы  

Жеткізу 

кестесі  

6 Фитоменадион 
(Амри-К) ерітінді   
10 мг /1 мл 

(Амри-К) ерітінді   
10 мг /1 мл фл 132,74 700 92918 

Тапсырыс 

берушінің 

өтінімі 

бойынша 

Барлығы: 92918 (тоқсан екі мың тоғыз жүз он сегіз )теңге 00 тиын 92918   



  

 

Комиссия шешімі: 

1. Өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден сатып алу әдісі арқылы дәрілік заттар  сатып алынсын: «A. N. P» ЖШС БСН 

0100340004252 ҚР Алматы қаласы Түрксіб ауданы Земнухов көшесі №19 А 

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

қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1) «A. N. P» ЖШС БСН 0100340004252 ҚР Алматы қаласы Түрксіб ауданы Земнухов көшесі №19 А 

Барлығы: 92918 (тоқсан екі мың тоғыз жүз он сегіз )теңге 00 тиын сомасына Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасын. 

 

 

Шаймердинова Әсель Хабдулкамалқызы – Директордың міндетін атқарушы   

 

Байкалова Елена Владимировна – клиникалық  фармаколог 

 

Граб Александр Васильевич – реанимация  бөлімшесінің меңгерушісі 

 

Закерьянова Аниса Сиятқызы – реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі 

 

Жағыпарова Әлия – дәріхана меңгерушісі 


