
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу жөніндегі тендер туралы №2 

ХАБАРЛАНДЫРУ 

 

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай облыстық  ЖИТС 

алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК-ны тендер амалымен келесі 

тауарларды сатып алу жөнінде хабарлайды: 

1. Портативті цитометрде Т-лимфоциттердің CD4 антиген маркерлерін автоматты түрде 

есептеу үшін тестілеу жүйесі. Жеке қаптамада 100 картридж – 7 қаптама, сомасы 5 040 

000 теңге, 

2. Портативті цитометрде CD4 қалыпты және төмен деңгейлерін өлшеуге арналған 

картридждердің бақылау жинағы – 1 жинақ, сомасы 63 000 теңге, 

3. Гибридизациялық-флуоресцентті детекциясы бар полимераздық тізбектік реакциямен 

клиникалық материалда адамның иммун тапшылығы вирусының 1 типті (АИТВ-1) РНҚ-

н сандық анықтау үшін реагенттер жинағы (48 анықт.) – 21 жинақ, сомасы 10 185 000 

теңге,  

4. С гепатиті  вирусына антиденелерді анықтау үшін иммуноферменттік тест –жүйе. 96 

анықт – 38 жинақ, сомасы 570 000 теңге 

5. Микропланшеттік форматта 96 анықтауларға иммуноферменттік талдау үшін адамның 

қан сарысуында немесе плазмасында С гепатиті вирусына антиденелерді және антигенді 

анықтау үшін реагенттер жинағы. 96 анықт  – 14 жинақ , сомасы 1 036 000 теңге 

6. В вирустық гепатиттің HBsAg үстіңгі антигенді иммуноферменттік анықтау үшін 

реагенттер жинағы  – 38 жинақ, сомасы 570 000 теңге 

7. Микропланшеттік форматта 96 анықтауларға иммуноферменттік талдау үшін адамның 

қан сарысуында немесе плазмасында HBs антигенді анықтау үшін реагенттер жинағы  – 

14 жинақ, сомасы 1 918 000 теңге 

8. Treponema pallidum қол әдісімен жиынтық антиденелерді иммуноферменттік анықтау 

үшін реагенттер жинағы 96 анықт. – 30 жинақ, сомасы 525 000 теңге 

9.  Treponema Pallidum жиынтық антиденелерді растау және анықтау үшін тест –жүйе. 96 

анықт. – 16 жинақ, сомасы 1 304 000 теңге 

10.  HBs-антигенін анықтауды бағалау үшін HBs антигені бар  HBsAg ішкі зертханалық 

бақылау. ВЛК HBs Ag – 2 жинақ, сомасы 56 880 теңге 

11.  Анти-ВГС ішкі зертханалық бақылау. С гепатитке антиденелерді анықтау үшін С 

гепатитіне антиденелері бар сарысу. ВЛК анти ВГС – 2 жинақ, сомасы 56 880 теңге 

12.  Адамның сарысуында, плазмасында және толық қанында р24 АИТВ антигенін және 

АИТВ-1 және 2 түрі (АИТВ-1, АИТВ-2) бір уақытта анықтау үшін 

иммунохроматографиялық экспресс-тест (100 тест-жолақтар)  – 2 қаптау, сомасы 312 000 

теңге 

13. Клиникалық және эпидемиологиялық зерттеулерде, сонымен қатар қан қызметінде қатты 

фазалық тасымалдағышта талдауды тікелей емес иммуноферменттік ИФТ әдісімен, 

адамның қан сарысуында, плазмасында және адам қанынан дайындалған препараттарда, 

АТ АИТВ-ға 1,2 және АГ р24 бір уақытта анықтау үшін иммуноферменттік тест-жүйе. 

480 анықтаулар. – 200 жинақ, сомасы 24 260 000 теңге 

14.  С гепатит вирусына G және M классының иммуноглобулиндерін иммуноферменттік 

анықтау үшін реагенттер жинағы  – 5 жинақ, сомасы 80 705 теңге 

15.  С гепатиті вирусына антиденелерді сапалы анықтау үшін арналған иммуноферменттік 

тест-жүйе. – 4 жинақ, сомасы 707 120 теңге 

16.  АИТВ-1 – антиденелерді анықтауды бағалау үшін ИФТ сапасын ішкі зертханалық 

бақылау үшін ішкі зертханалық бақылау анти АИТВ -1 – 4 қаптама, сомасы 113 760 

теңге 

17. АИТВ-инфекциясы АИТВ ½ АГ, АТ диагностикалау үшін реагенттер және бақылау 

материалдардың комплекті. 96 анықтаулар. – 5 жинақ, сомасы 230 875 теңге 



18. Микропланшеттік форматта адам қанының сарысуында немесе плазмасында АИТВ 1 

және АИТВ 2 антиденелерді және АИТВ 1 (р24) антигенді анықтау үшін 

диагностикалық  in vitro  тест –жүйесі. (96 тестке 5 микропланшет, 8 ұңғымадан 

стриптелген). - 5 жинақ, сомасы 875 000 теңге 

 Сатып алынатын тауарлардың толық тізімі, олардың саны және толық ерекшелігі 

тендерлік құжаттамада көрсетілген. 

   Тауар жеткізілуі тиіс: Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус. 

Жеткізуге талап етілетін мерзім: Шартқа қол қойған күннен бастап 15 күнтізбелік күн 

ішінде.  

Тендерге «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша 

дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, 

дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы 

№1729 қаулысына өзгерістер енгізу туралы...» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 

жылғы 8 қарашадағы №719 Қаулысының 3 және 4 тармағында көрсетілген біліктілік 

талаптарға сай келетін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі. 

 Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу жөніндегі құжаттама пакетін 2019 

жылы «10» наурыз сағат 17-00 ге дейін Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус  мекенжайы 

бойынша бухгалтериядан күн сайын (демалыс  және мереке күндерден басқа) сағат 9-00-ден 

сағат 17-00-ге дейін  kst_oc_aids@med.mail.kz электрондық поштасы немесе www.aidskst.kz  

веб-сайты арқылы алуға болады.   

 Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2019 жыл «11» наурыз сағат 10-00-ге дейін. 

 Өтінімдер салынған конверттер 2019 жылы «11» наурыз сағат 11-00-де Қостанай қ., 1 

Май көш., 151 үй, 7 корпус мекенжайы бойынша Бас дәрігердің кабинетінде ашылатын болады.  

Әлеуетті өнім берушілер конверттерді ашу кезінде қатысуына болады. 

 Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(7142) 37-06-04.   
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