
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы 

 №3    ХАБАРЛАНДЫРУ  
Қостанай қ.                                                                                                               11.03.2019ж. 

 
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау Басқармасының «Қостанай облыстық  ЖИТС алдын 

алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК «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...» (бұдан әрі -Қағида) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 8 қарашадағы 

№719 Қаулысына сәйкес келесі атаулар бойынша баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу 

туралы хабарлайды: 

№ Атауы  Техникалық сипаттамасы Өлш.  

бір. 

Сатып 

алу 

көлемі 

Сома, 

теңге 

1 Сүзгі қағазы Талдауларды және жалпы зертханалық 

жұмыстарды сапалы жүргізуге арналған қағаз. 

Қаптамада 1 кг. 

кг 10 22500 

2 ПТР талдауы 

үшін 0,2 мл жұқа 

қабырғалы 

пробиркалар 

ПТР үшін эппендорф типтегі жұқа қабырғалы 

пробиркалар, тегіс қақпағы бар, көлемі 0,2 мл, 

ДНҚ-дан және РНҚ-дан бос, түссз, мөлдір.  

қапта

ма 
1 

111 

000 

3 Sartorius Biohit: 

1000 мкл 

мөлшерлеуішке 

арналған сүзгіші 

бар ұштықтар 

Стерильді, ДНҚ-дан және РНҚ-дан бос, 78 мм, 

штативте (қаптамада 10*96 қапт.) түссіз. Өте 

жақсы үйлеседі, Sartorius Biohit мөлшерлеуішімен 

тығыз қосылады.  

қапта

ма 
2 

180 

000 

4 Sartorius Biohit: 

200 мкл 

мөлшерлеуішке 

арналған сүзгіші 

бар ұштықтар 

Стерильді, ДНҚ-дан және РНҚ-дан бос, 52,5 мм, 

штативте (қаптамада 10*96 қапт.) түссіз. Өте 

жақсы үйлеседі, Sartorius Biohit мөлшерлеуішімен 

тығыз қосылады.  

қапта

ма 
3 

270 

000 

5 Sartorius Biohit 

мөлшерлеуішіме

н үйлесетін 

ұштықтар, бір 

реттік қолдануға 

арналған 20-200 

мкл сүзгіші жоқ 

Стерильденбеген, сүзгісіз, шашылған (қаптамада 

1000 дана), түссіз. Өте жақсы үйлеседі, Sartorius 

Biohit мөлшерлеуішімен тығыз қосылады. 
қапта

ма 
100 

612 

000 

6 Билирубин  Талдауды қол әдісімен қою үшін калибраторы бар 

Ендрассик әдісімен қан сарысуында жалпы және 

тікелей билирубиннің концентрациясын анықтау 

үшін реагенттер жинағы 

жина

қ 
20 84 100 

7 Креатинин Қол әдісімен қою үшін Яффе реакциясына 

негізделген депротеинизация әдісімен қан 

сарысуында (плазмада) және несепте креатинин 

концентрациясын анықтау үшін реагенттер жинағы 

(500 анықт.) 

жина

қ 
15 

115 

500 

8 Тимол сынамасы  Қол әдісімен қою үшін қан сарысуында (плазмада) 

ақуыздың беріктілігін анықтау үшін (тимол 

сынамасы) реактивтер жинағы (500 анықт.) 

жина

қ 
10 33 800 



9 Гемоглобин  Калибраторы бар қол әдісімен қою үшін 

гемиглобинцианидті әдіспен қанда гемоглобинді 

анықтау үшін реагенттер жинағы  (600 анықт. ) 

жина

қ 
20 30 00 

10 Жалпы ақуыз  Қол әдісімен қою үшін биуретті әдіспен қан 

сарысуында (плазмада) жалпы ақуызды анықтау 

үшін реагенттер жинағы (400 анықт.) 

жина

қ 
15 41 700 

11 Жалпы 

холестерин 

Энзиматикалық колориметрикалық әдіспен қан 

сарысуында (плазмада) жалпы холестериннің 

концентрациясын анықтау үшін реагенттер жинағы 

(2х100 мл) 

жина

қ 
15 129 00 

12 Жалпы 

триглицеридтер  

Энзиматикалық колориметрикалық әдіспен қан 

сарысуында (плазмада) триглицеридтер 

концентрациясын анықтау үшін реагенттер жинағы 

(2х50 мл)  

жина

қ 
10 112 00 

13 СОЭ-МЕТР ПР-

3 аспабы 

(Панченков 

аппараты) 20 

ұяшыққа 

(штатив +20 

тығын+20 СОЭ 

пипеткасы) 

СОЭ-0,1 пипеткаларын бекіту үшін арналған. 

Штативтің ақ түсі эритроциттердің тұну 

жылдамдығын есептеуді жеңілдетеді. 

Штативтердегі тесіктер 1-ден 20-ға дейін 

нөмірленген. Полистиролдан жасалған. 

Автоклавтауға болмайды. Жинақта резиналы 

тығындар бар (1 қаптамада-20 дана) 

дана 2 5 276 

14      

15 Сүзгіші жоқ 

ұштықтар, 

көлемі 1000-

5000 мкл 

Полипропиленнен жасалған ұштықтар, түссіз, 

мөлдір, көлемі 100-ден 5000-ға дейін мкл. Өте 

жақсы үйлеседі, Sartorius Biohit мөлшерлеуішімен 

тығыз қосылады. 

қапта

ма 
7 47 474 

16 Тегіс түбі бар 96 

лункалы 

планшет, 

қақпағы бар, 

жеке қамтамада 

Планшет жасушалық дақылдармен реакцияға 

арналған (донор трансплантанты мен реципиент 

үйлесімділігі). Алфавиттік-цифрлық таңбасы бар, 

олар мүмкіндігінше талдауды ұйымдастыруды 

жеңілдетеді. Планшет түбінің жарық өткізу 

коэффициенті 480-520 нм диапазонында жарық 

толқын ұзындығы кезінде 88% -дан асады, 

көрсеткіштің барлық 96 лункасында 2,5% -дан 

аспайды. Планшет мөлдір полистиролдан жасалған 

корпус пен қақпақтан тұрады. Өлшемі 86х128 мм. 

дана 10 4 050 

17 Пергаментті 

қағаз. Б маркасы 

Зертханалық материалдар мен құрал-жабдықтарды 

қаптауға арналған. Жылу және сәулелі 220С-ге 

дейін стерилизациялауға болады.  

Өлшемі 42х70 см 

Тығыздығы 56 г/ш.м. 

Қаптама 7 кг 

кг 5 14 555 

17 СКККК қан алу 

үшін сүзгі тест-

бланкілері 

Сүзгі тест –бланкілері S&S 903 сүзгі қағаз 

негізінде, 100% мақтадан жасалған. Сыртқы түрі – 

тікбұрышты, өлшемі 10,2х21,3 см, қан алу 

нұсқаулығының мәтіні бар, пациент туралы 

ақпарат және қан алу үшін бес рет дөңгелету. 

Аурушаңдықты бақылау бойынша Орталықтың 

және скринингтің СКККК Халықаралық қоғамның 

талаптарына сәйкес стандартталған.  

Тығыздығы -186,3 (160-195)г/м 

Жуандығы -0,531 (0,46-0,58) 

қапта

ма 
3 

396 

000 



Сарысу көлемі-1,54 (1,7-1,71) мкл дискке өлшемі 

3,2 мм 

Сарысу абсорбциясының уақыты -5,7 (5-30) сек. 

100 мкл сарысуды жағу кезіндегі дақтың диаметрі -

16 (15-17) мм 

Орау -200 дана/қаптама 

Жарамдылық мерзімі шығарылған күннен бастап 2 

жыл.  

Назар аударыңыз! Жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес немесе 

жоғары болуы тиіс.  

Жеткізу орны: Индекс 110000, Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус «Қостанай облыстық  ЖИТС 

алдын алу және онымен күресу жөніндегі орталығы» КМҚК  

Жеткізу мерзімі: шартқа қол қойған сәтінен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде. 

  Жеткізу шарты: DDP 

   Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны және баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі:  Индекс 

110000,  Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус, 3 қабат, бухгалтерия, 2019 жыл 19 наурыз 11 сағ.00 

мин. дейін 

Баға ұсыныстары бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: 2019 жылы 19 наурыз 11 сағ. 05 

мин. мына мекенжай бойынша: индекс 110000, Қостанай қ., 1 Май көш., 151 үй, 7 корпус, 3 қабат, бас 

дәрігердің кабинеті.  

    Әр әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген 

түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы 

белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге 

асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның 

құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында 

белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін 

қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды. 

      Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен нысан бойынша сатып алудың үлгі шартының немесе фармацевтикалық қызмет көрсету 

шартының талаптары сақталып, тауарды беруді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер 

көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады. 

     Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші немесе 

сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап күнтізбелік он күн 

ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған: 

1) сатып алынатын тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қысқаша 

сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы; 

2) сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартын жасау болжанатын 

әлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері және осындай шарттың бағасы;  

Хаттама тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына 

орналастырылады. 

Жеңімпаз болып ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші танылады, бұл туралы 

оны тапсырыс беруші хабардар етеді. Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған немесе баға ұсыныстарын 

ұсынбаған жағдайда, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылады. 

Жеңімпаз тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай 

құжаттарды ұсынады: 

1) мәліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, рұқсаттар және 

хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес алынған (жіберілген) рұқсаттың 

(хабарламаның) не электрондық құжат түріндегі рұқсаттардың (хабарламалардың) көшірмелерін 

ұсынады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған  жағдайда әлеуетті 

өнім беруші рұқсаттар және хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес алынған 

(жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;  
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2) заңды тұлғаны құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың 

көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін); 

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесі не заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, жеке куәліктің немесе төлқұжаттың 

көшірмелері (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін); 

4) заңды тұлға үшін жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 

қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, акцияларды ұстаушылар тізілімінен 

үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе 

сатып алуды хабарлау күнінен кейін берілген құрылтай шартының көшірмесі); 

5) "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, 

міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша 

берешегінің бар-жоғы туралы мәліметтер; 

6) әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде, 

ипотекалық ұйымдарда және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік қоғамында бухгалтерлік есепке алу 

шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдында әлеуетті өнім берушінің 

анықтама берген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімге созылған міндеттемелерінің барлық 

түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы қол қойылған және конверттерді ашу 

күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен 

нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің 

немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің 

әрқайсысынан); 

7) Қазақстан Республикасы салық органының осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан 

Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті 

өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының 

салық төлеушісі ретінде тіркелмесе); 

Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып 

алу өткізілмеді деп танылады. 

 

 


