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Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай 

облыстық ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК 

медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша тендердің 

қорытындысы 

№3 хаттама  
 
 

Қостанай қ.                                                                                      2018 жыл 25 қазан  

                                                                                                                      

                                                                             

Комиссия құрамда:  

Комиссия төрағасының орынбасары: 

Хамзин Молдағали Хамитұлы - ҰӘЖ эпидемиологиялық жұмысы жөніндегі бас дәрігердің 

орынбасары; 

Комиссия мүшелері:  

Валиева Индира Еділқызы  - бас бухгалтердің м.а. 

Хайбуллина Евгения Бариевна –диагностикалық зертхананың м.а.  

Нұрмағамбетова Гүлмира Өтегенқызы  – заңгер-кеңесші 

Түтенова Жанна Амангелдіқызы – бас дәрігер болмады (кезекті еңбек демалыс туралы 

2018ж. 18.10. №203-Ж бұйрығы).   

Тендер Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 

Қаулысының (2017 жылдың 24 қарашасына өзгерістер мен толықтыруларымен)  1 

параграфтың (тендерді ұйымдастыру) 9 тарауының (сатып алуды жүзеге асыру тәртібі 

тендерді өткізу амалымен) 50 тармағына (тендерлік комиссияның отырысы оның жалпы 

санынан кемінде үштен екісі қатысқан жағдайда өткізіледі) сәйкес, комиссия мүшелерінің 

қатысуымен өткізілді. Кворум  болды, комиссия  мүшелерінің 80% қатысты.  

Тендерлік комиссияның хатшысы:  

Воронкова Жұмагүл Дощанқызы – бухгалтер  

 

Тапсырыс берушімен тендерлік құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар 

 енгізілген жоқ. 

Лот бойынша медициналық мақсаттағы сатып алынатын бұйымдардың атауы және қысқаша 

сипаттамасы: 

Лот 

№ 
Атауы  Сатып алуға бөлінген сома, 

теңге 

1 
Sartorius Biohit: 1000 мкл мөлшерлеуішке арналған 

ұштықтар  
294 000,00 

2 
Sartorius Biohit: 200 мкл мөлшерлеуішке арналған 

ұштықтар 
98 000,00 

3 
Sartorius Biohit: 1000 мкл мөлшерлеуішке арналған 

ұштықтар 
60 000,00 

4 Жұқа қабырғалы түтікшелер, 0,2 мл 99 000,00 

 

           Сатып алуға бөлінген сома 551 000 (бес жүз елу бір мың)тенге. 

 

      Тендерге қатысуға тендерлік өтінімді келесі әлеуетті өнім берушілер ұсынды: 

 1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС (Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 410 үй). 

 2) «Витена» ЖШС (Алматы қ., Исаев көш., 159 үй). 
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Тендерлік құжаттамаға сәйкес бағасы және басқа шарттары: 

 

1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС (Алматы қ., Сейфуллин даңғылы, 410 үй). 

 

 лот 

№ 
Атауы 

Сипаттамасы 
Сома        

(теңге) 

 

1 

Сүзгіші бар 

ұштықтар 1000 

мкл штативте, 

стерильді (96 

орам) 

Зауыт-өндіруші:  Nest 

Шыққан елі: Қытай 

Техникалық сипаттамасы:  Басқа өндірушілердің 

стандартты пипеткаларымен үйлеседі. - Сүзгі ультра 

жоғары молекулалы салмақты полиэтиленнен 

жасалған; Сүзгі герметикті қолданусыз қойылған; 

Котаминацияны тиімді түрде жояды; ПТР үшін 

қауіпсіз. 

Тауарды жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде. 

66 000 

2 Сүзгіші бар 

ұштықтар 200 

мкл штативте, 

стерильді 

(Қытай) (96 

дана) 

 

Зауыт-өндіруші:  Nest 

Шыққан елі: Қытай 

Техникалық сипаттамасы:  Басқа өндірушілердің 

стандартты пипеткаларымен үйлеседі. - Сүзгі ультра 

жоғары молекулалы салмақты полиэтиленнен 

жасалған; Сүзгі герметикті қолданусыз қойылған; 

Котаминацияны тиімді түрде жояды; ПТР үшін 

қауіпсіз. 

Тауарды жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде.  

5 000 
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 Eppendorf 

типтегі көкшіл 

ұштықтар 1000 

мкл  (стерильді) 

(1000 дана) 

Зауыт-өндіруші:  Greetmed 

Шыққан елі: Қытай  

Техникалық сипаттамасы: Зертханада қарапайым 

жұмыстарға арналған ұштықтар; Орау жүйесі 

экологиялық талаптарға сәйкес келеді; Еуропалық 

сапа сертификаты бар; - Әртүрлі өндірушілердің 

пипеткалары үшін жарамды. 

Тауарды жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде. 

15 000 
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ДНҚ-аз, РНҚ-aз 

және 

пирогеннен бос  

ПТР үшін дөңес 

қақпағы бар, 

автоклавты, 0,2 

мл кішкене 

түтікшелер 

(1000 орам) 

Зауыт-өндіруші:  Brand 

Шыққан елі: Германия 

Техникалық сипаттамасы: кішкене түтікшелер 

қақпағы бар полипропиленнен, қыздырылатын 

қақпақтары бар термациклерлермен жұмыс жасау 

үшін жасалынған.  Кішкене түтікшенің қақпағын оңай 

ашып, жабуға болады, бұл  үлгінің булануының алдын 

алады. Жеңіл сәйкестендіру үшін кішкене 

түтікшелердің қақпақтарының әртүрлі түстері бар. 

Тауарды жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн ішінде. 

36 000 

 

2) «Витена» ЖШС (Алматы қ., Исаев көш., 159 үй). 

 

лот 

№ 
Атауы 

Сипаттамасы 
Сома        

(теңге) 

 

1 

Optifit 

Flexibulk 

ұштықтары 

1000 мкл, 

71,5мм, 

қорапта  1000 

дана 

Зауыт-өндіруші:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шыққан елі: Финляндия 

Техникалық сипаттамасы: Сүзгілері бар Optifit және 

SafetySpace ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуішімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз ете 

291 000 
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отырып, ұштықтарды минималды қосуға мүмкіндік 

береді. Ұштықтардың конструкциясының әмбебаптығы 

көптеген басқа өндірушілердің мөлшерлеуіштерімен 

үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Ұштықтар сапалы және 

тазалық стандарттарына сәйкес жасалады, жақсы пластик 

материалдардан және басынан аяғына дейін барлық 

өндірістік процестер бақыланады. 

Sartorius зауытындағы Sartorius сапасын бақылау жүйесі 

ISO 9001 және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, 

сондай-ақ ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің тазалығына 

кепілдік беретін ISO 14644-1 стандарттарының 

талаптарына жауап береді. 

Тауардың жеткізу мерзімі: 20 күнтізбелік күн ішінде. 

 

 

 

 

2 

SafetySpace 

ұштықтары 

200 мкл, 

стерильді, 

сүзгіші бар, 

52,5 мм, 

штативте. 

Зауыт-өндіруші:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шыққан елі: Финляндия 

Техникалық сипаттамасы: Сүзгілері бар Optifit және 

SafetySpace ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуіштерімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз ете 

отырып, ұштықтарды минималды қосуға мүмкіндік 

береді. Ұштықтардың конструкциясының әмбебаптығы 

көптеген басқа өндірушілердің мөлшерлеуіштерімен 

үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Ұштықтар сапалы және 

тазалық стандарттарына сәйкес жасалады, жақсы пластик 

материалдардан және басынан аяғына дейін барлық 

өндірістік процестер бақыланады. 

Sartorius зауытындағы Sartorius сапасын бақылау жүйесі 

ISO 9001 және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, 

сондай-ақ ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің тазалығына 

кепілдік беретін ISO 14644-1 стандарттарының 

талаптарына жауап береді. 

Тауардың жеткізу мерзімі: 20 күнтізбелік күн ішінде. 

97 000 

 

3 

SafetySpace  

ұштықтар 

1000 мкл, 

стерильді, 

сүзгіші бар,     

78 мм, 

штативте 

Зауыт-өндіруші:  Sartorius Biohit Liguid Handling Oy 

Шыққан елі: Финляндия 

Техникалық сипаттамасы: Сүзгілері бар Optifit және 

SafetySpace ұштықтары барлық Sartorius 

мөлшерлеуіштерімен өте жақсы үйлеседі және жасалады, 

бұл максималды дәлдікке, қайталануға және 

эргономикаға жетуге мүмкіндік береді. Sartorius 

мөлшерлеуіштері жабдықталған Optiload бірегей 

механизмі, олардың толық тығыздығын қамтамасыз ете 

отырып, ұштықтарды минималды қосуға мүмкіндік 

береді. Ұштықтардың конструкциясының әмбебаптығы 

көптеген басқа өндірушілердің мөлшерлеуіштерімен 

үйлесімділігін қамтамасыз етеді. Ұштықтар сапалы және 

тазалық стандарттарына сәйкес жасалады, жақсы пластик 

материалдардан және басынан аяғына дейін барлық 

өндірістік процестер бақыланады. 

Sartorius зауытындағы Sartorius сапасын бақылау жүйесі 

ISO 9001 және ISO 14001 стандарттарына ғана емес, 

сондай-ақ ISO 13485 стандарттарына да сәйкес келеді. 

55 000 
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Ұштықтардың өндірушісі ISO 8 классының стерильдік 

талаптарын қадағалау мақсатында, өнімнің тазалығына 

кепілдік беретін ISO 14644-1 стандарттарының 

талаптарына жауап береді. 

Тауардың жеткізу мерзімі: 20 күнтізбелік күн ішінде. 

 

4 

Жұқа 

қабырғалы 

түтікшелер,    

0,2 мл (1000 

орам) 

Зауыт-өндіруші:  Axigen  

Шыққан елі: США 

Техникалық сипаттамасы: 0,2 мл форматында ПТР үшін 

ең жақсы жұқа қабырғалы түтікшелер.   

Ультра жұқа және біртекті түтікшелердің қабырғалары 

тез және біркелкі жылу алмасуды қамтамасыз етеді. 

MaxyClear технологиясы мөлдірлікті қамтамасыз етеді - 

полипропилен 99,9% дейін тазартылады. 

Rotor-Gene серияларында және басқа да жылу 

термоциклерлерде, соның ішінде Real-Time PCR үшін 

қолданылады. Жазуға арналған тегіс қақпағы бар. 

Қақпақта инемен тесуге арналған орын бар. Түссіз. 4000 

г-да центрифугаланады. 121 ° C, 15 минутта 

автоклавтанады. RNase, DNase және Pyrogen 

сертификатталған. 

Тауарды жеткізу мерзімі: 20 күнтізбелік күн ішінде. 

98 000 

 

Тендердің қорытындысын жүргізген кезде тендерлік комиссия «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 Қаулысымен (2017ж.24.11 өзгерістер мен 

толықтыруларымен) (бұдан әрі - Қағида), сонымен қатар ҚОӘДСБ «Қостанай облыстық 

ЖИТС алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК-ның бекітілген 

Тендерлік құжаттамасымен басшылық етті.  

 

Тендерлік өтінімдерді бағалаудың және салыстырудың мазмұны:     

      

Әлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында 

жосықсыз әлеуетті өнім берушілерінің тізбесінде болуы бөлігінде, денсаулық сақтау 

саласындағы уәкілетті органның интернет –ресурсындағы ақпаратты қарайды, барлық 

әлеуетті өнім берушілер жосықсыз әлеуетті өнім берушілер тізбесінде жоқ. 

Барлық әлеуетті өнім берушілер тендерлік құжаттамада көзделген шартта, көлемде 

және формада тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуін енгізді.  

Әлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін қабылдамау негіздемелері: 

1) Ғылыми-өндірістік фирма  «VELD» ЖШС - Қағиданың 81 тармағының 12) 

тармақшасының және Тендерлік құжаттаманың 3 тарауының негізінде тендерлік 

құжаттаманың  талаптарына сәйкес келмейді, өтінімде тендерлік өтінімнің әрекет ету мерзімі 

көрсетілмеген, тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға және (немесе) медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды өткізуге рұқсатта және (немесе) хабарламада көрсетілген 

мекенжайға сәйкес фармацевтикалық қызмет объектісін меншік құқығында немесе иелену 

және пайдалану құқығында иеленуді растайтын құжаттың көшірмесі жоқ. Ұсынылып 

отырған тауардың техникалық ерекшелігі тендерлік құжаттамада көрсетілген №1, №2, №3 

лоттар бойынша ерекшелікке сәйкес келмейді. «VELD» ЖШС мөлшерлеуіштің көбімен 

үйлесетін ұштықтарды ұсынып отыр, яғни олар әмбебап болып табылады. Біз Sartorius Biohit 

мөлшерлеуішіне келетін ұштықтарды көрсеткен болатынбыз, бұлар Optiload мөлшерлеуішіне 

үйлесетін ұштықтар. Әмбебап ұштықтары Sartorius Biohit мөлшерлеуішімен үйлесімділігі 

жоқ, олар біздің зертханада бар және осылайша жұмыста тиімді пайдалануға келмейді. 

«VELD» ЖШС ұсынылған техникалық ерекшелікте беріліп отырған ұштықтар түссіз және 

мөлдір болып табылатыны көрсетілмеген. Тендерлік құжаттамада көрсетілген №4 лот 
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ұсынылып отырған тауардың техникалық ерекшелігіне сәйкес келеді. Тауарды жеткізу 

мерзімі 30 күнтізбелік күн көрсетілген, ал бізде 20 күнтізбелік күн.  

2) «Витена» ЖШС - №1, №3, №4 лоттары бойынша Қағиданың 81 тармағының 12) 

тармақшасының негізінде тендерлік құжаттаманың  талаптарына сәйкес келмейді, яғни 

ұсынылып отырған тендерлік ерекшелік тендерлік құжаттаманың талаптарына сәйкес 

келмейді. №1 лотта Optifit Flexibulk 1000 мкл, 71,5мм, қорапта 1000 дана (сүзгісіз) ұштықтар 

көрсетілген, ал біз Sartorius Biohit мөлшерлеуіші үшін көлемі 1000 мкл дейін сүзгісі бар 

ұштықтар көрсеткен болатынбыз; №3 лотта SafetySpace 1000 мкл, стерильді ұштықтар 

көрсетілген, сүзгісі бар, 78 мм, штативте, ал біз Sartorius Biohit мөлшерлеуіші үшін көлемі 

1000 мкл дейін сүзгісіз ұштықтар көрсеткен болатынбыз, №4 лотта 0,2 мл тегіс қақпағы бар 

жұқа қабырғалы түтікшелер көрсетілген, ал біз 0,2 мл дөңес қақпағы бар жұқа қабырғалы 

түтікшелер көрсеткен болатынбыз. №2 лот бойынша ұсынылып отырған тауардың 

техникалық ерекшелігі көрсетілген тендерлік құжаттамадағы ерекшелікке сәйкес келеді. 

  

Тендерлік комиссияның шешімі:  

Тендерлік өтінімдерді бағалаудың және салыстырудың нәтижесі бойынша 

тендерлік комиссия тендерді келесі лоттар бойынша Қағиданың 84 тармағының 3) 

және 4) тармақшасына сәйкес өткізілмеді:  №2 лот бойынша – тендерлік құжаттаманың 

талабына сәйкес бір өтінім түсті; №1, №3, №4 лоттары бойынша -  бірде-бір өнім беруші 

жіберілмеді. 

Тендер ұйымдастырушысы үш күнтізбелік күн ішінде тендердің қорытындысын 

жүргізген күннен бастап, тендерге қатысқан барлық әлеуеттік өнім берушілерді тендердің 

нәтижесі туралы әлеуетті өнім берушілерге қорытындының хаттамалар көшірмесі жолымен 

жазбаша хабардар етеді.  

           


