
2021 жылға арналған дәрілік зат пен медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға тендерлік өтінімдер 

салынған конверттерді ашу  

 

 

 

 

 

 

ХАТТАМАСЫ  

 

Конверттер 2021 жылғы «26»   ақпанда сағат 14: 00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Тәуелсіздік даңғылы 11 / 1, 142 каб. мекенжайы бойынша ашылды 

 

1. Тендерлік комиссия құрамы: 

 

  Тендерлік комиссия төрайымы: 

Директордың міндетін атқарушы  Шаймердинова Әсел Хабдулкамалқызы 

 

Тендерлік комиссия төрайымының орынбасары: 

Граб А.В. –реанимация бөлімшесінің меңгерушісі 

 

Тендерлік комиссия мүшелері: 

Закерьянова А.С.. – реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі. 

Байкалова Елена Владимировна  -  Клиникалық фармаколог 

Жагупарова  Алия - Фармацевт  

 

 

Тендерлік комиссия хатшысы: 

Панченко Людмила Николаевна – мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы; 

 

  

2021 жылғы 26 ақпанда сағат 14:00-де Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы» ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/ 1 мекенжайында орналасқан Нұр-Сұлтан 

қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының 142-

кабинетінде дәрілік зат пен медициналық мақсаттағы бұйымды сатып алу жөніндегі 2021 жылға арналған тендерге қатысу үшін ұсынылған 

тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі өткізілді. 
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1. Тендерлік құжаттаманы мынадай әлеуетті өнім берушілер ұсынды: 

 

№ 
Әлеуетті өнім берушінің 

атауы 
БСН Әлеуетті өнім берушінің мекенжайы 

Өтінімдерді 

ұсыну уақыты 

1   «Альянс –Фарм»  ЖШС 
 

930 340 000 390 

ҚР ШҚО, Өскемен қаласы, Бажов көшесі  333/1 26.02.2021ж.  

Сағ.9:40  

2   «Kelun-Kazpharm» ЖШС  

 

 

120 840 004 709 

ҚР, Алматы   облысы, Қарасай  ауданы, Елтай  а/о,   Көкөзек ауылы 

 

23.02.2021ж.  

Сағ.10:45  

3      «Ука-Фарм Б.З.» ЖШС 
970 740 002 844 ҚР, Астана қаласы, Ыкылас Дүкенұлы көшесі  29 үй 26.02.2021ж. 

Сағ.11:02 

4   «Fam Alliance» ЖШС 
080 840 003 225 ҚР, Алматы қаласы, 1ш.а.,  42үй, 19  пәтер 26.02.2021ж.  

Сағ.10:41  

 

 

1. Біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілер тауарды жеткізу бойынша баға 

ұсыныстарын ұсынды: осы Хаттамаға 2-қосымшада көрсетілген 

2. Тендерлік комиссия әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қарау нәтижелері бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ 

№  ХПА 

(халықаралық 

патенттелмеген 

атауы) 

Дәрілік түрі  Өлшем 

бірлігі 

Шекті 

бағасы  

2021ж. 

саны  

Сомасы  
Жеткізу 

шарты  

ИНКОТЕ

РМС 

Жеткізу мерзімі  

1 Натрий хлориді инфузияға 
арналған 

ерітінді 0,9% 

100 мл 

флакон 105,76 70000 7403200 

  

Тапсырыс берушінің өтінімі 
бойынша жеткізу кестесіне сәйкес 
2021 жылғы 10 ай бойы 

2 Инфузияға 

арналған система 

Инфузиялық 

ерітінділерді 

құюға 

арналған бір 

реттік система 

дана 80,66 80000 6452800 

  Тапсырыс берушінің өтінімі 
бойынша жеткізу кестесіне сәйкес 
2021 жылғы 10 ай бойы 



«Kelun-Kazpharm» ЖШС БСН120 840 004 709 ҚР, Алматы облысы Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек ауылы ҚР Үкіметінің 2009 жылғы 30 

қазандағы №1729 қаулысының 5-тарауына сәйкес отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін «Kelun-Kazpharm» ЖШС тендерлік өтінімі осы 

Қағидалардың талаптарына сәйкес келеді, комиссия осы әлеуетті өнім берушіні №1 лот дәрілік затты сатып алу бойынша тендердің жеңімпазы деп 

тану туралы шешім қабылдады. 

 

 

Комиссия шешімі: 

 

1.Тендер бойынша дәрілік заттар сатып алынсын:  «Kelun-Kazpharm» ЖШС БСН120 840 004 709 ҚР, Алматы облысы Қарасай ауданы, Елтай 

а/о, Көкөзек ауылы  

 

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

Тәуелсіздік даңғылы, 11/1) мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт жасасын: «Kelun-Kazpharm» ЖШС БСН120 840 004 709 Р К, Алматы облысы 

Қарасай ауданы, Елтай а/о, Көкөзек а.   

Жалпы сомасы: 7 403 200 теңге (жеті миллион төрт жүз үш мың екі жүз ) теңге 00 тиын 

 

Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және тендерлік құжаттама талаптарына сәйкес келетін №2 лот бойынша жеңімпаз деп танылсын: 

«Ука-Фарм Б. З.» ЖШС БСН970 740 002 844 Р Астана қ. Ықылас Дүкен ұлы 29 үй. 

 

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

Тәуелсіздік даңғылы, 11/1) медициналық мақсаттағы бұйымдарды алу бойынша лот №2 тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес мемлекеттік 

сатып алу туралы шарт жасассын: «Ука-Фарм Б. З.» ЖШС БСН970 740 002 844 Р Астана қ. Ықылас Дүкенұлы 29 үй. Жалпы сомасы: 3 439 200 теңге 

(үш миллион төрт жүз отыз тоғыз мың) 00 тиын 

 

3. Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерді ұсынбауына байланысты, ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерлік 

өтінімдерді қайтару жүргізілген жоқ. 

4. Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін белгіленген мерзімде тендерлік өтінімдерді ұсынған мынадай әлеуетті 

өнім берушілердің тендерлік өтінімдері ашылды және олар осы Хаттамаға 1-қосымшада көрсетілген, тендерлік өтінімдерді ашу кезінде барлық 

қатысушылар жария еткен құжаттарды қамтиды. 

5. Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдерге өзгерістер енгізген жоқ. 

6. Әлеуетті өнім берушілер осы Хаттамаға 2-қосымшада көрсетілген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жеткізуге баға 

ұсыныстарын ұсынды, олар тендерлік өтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушыларға жария етілді.  

7. 2021 жылға арналған дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу жөніндегі тендерге қатысуға тендерлік 

өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі кезінде әлеуетті өнім берушілердің мынадай өкілдері қатысты: қатыспады.  

8. Әлеуетті жеткізушілерде тендерлік құжаттаманың мазмұны және ашу рәсімі мәселелері бойынша ескертулер болған жоқ. 

9. Тапсырыс беруші Қағидаларда көзделген мерзімде 2021 жылға дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша шарт 

жасассын. 



 

 

Тендерлік комиссияның мүшелері: 

А. С. Закерьянова. - Реанимация бөлімшесінің аға мейірбикесі. 

Байкалова Елена Владимировна – клиникалық фармаколог 

Жагупарова Әлия – Фармацевт  

 

 

 

Тендерлік комиссияның хатшысы: 

Панченко Людмила Николаевна – Мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы; 
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