
Объявление о проведении закупа товаров способом  проведения  тендера  от 14.01.2020г. 

      1) Наименование и адрес заказчика или организатора: Коммунальное государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения  «Центр фтизиопульмонологии Алматинской 

области» государственного учреждения  «Управление здравоохранения Алматинской области»; 

РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 1.      

      2) Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных 

непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований- в случае 

индивидуальной непереносимости пациента, об объеме закупа, месте поставок, суммах, 

выделенных для закупа по каждому лоту: 

№ 

п/п 

лота 

Наименование  

изделия 

медицинского 

назначения 

Ед. 

изм 

Объем 

закупа 

Место поставки Цена , 

тенге 

Сумма 

выделенная для 

закупа,тенге 

1 Медицинское изделие 

складывающийся 

респиратор с клапаном 

второго класса защиты 

с двойными 

регулируемыми 

резинками. 

штук 15 000 г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 1,  

Аптечный склад 

1 150 17 250 000 

2 Медицинское изделие 

складывающийся 

респиратор с клапаном  

третьего класса 

защиты с двойными 

регулируемыми 

резинками. 

штук 8 000 г.Талдыкорган, 

ул.Желтоксан 1,  

Аптечный склад 

1 480 11 840 000 

 

Итого       

 

29 090 000 

 

3)  Сроки и условия поставки: начать поставку с момента заключения договора.  

4)  Порядок и источник передачи тендерной документации: Пакет тендерной  документации 

можно получить в срок до 17.30. часов   03  февраля 2020года включительно по адресу: 

г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 1, Бухгалтерия , время с 08.30 до 17.30  часов или по  веб-сайту: 

www almobltub.kz; 

5)  Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных 

заявок: Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 10.00 часов 04 февраля  

2020года в  кабинет  № 218 бухгалтерия.  

 6)  Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: Конверты с 

тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 04 февраля 2020года в здании  

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения  «Центр 

фтизиопульмонологии Алматинской области» государственного учреждения  «Управление 

здравоохранения Алматинской области»,    по адресу : г.Талдыкорган , ул.Желтоксан 1, 

конференц зал на 2 этаже. 

Дополнительно информацию и справку можно получить по телефону: 8(7282)21-40-62. 

        

          Директор                                                                           Д.Асемгалиев 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tPyikpTdLLL0rXZ2AwNDUyNjYxNzU2YOg_NFXP4rOVyjbP_XP2_uidBQC8VBLt


2020жыл 14.01.тендер өткізу тәсілімен тауарларды сатып алуды жүргізу туралы  

хабарландыру 

      1) Тапсырыс берушінің немесе ұйымдастырушының атауын және мекенжайын: 

«Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу 

құқығындағы  «Алматы облысының фтизиопульмонология орталығы» комуналдық мемлекеттік 

кәсіпорны, ҚР, индекс 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Желтоқсан көшесі, 1. 

      2) Сатып алынатын фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің атауларын, сатып 

алынатын тауарлардың халықаралық патенттелмеген атауларын, саудалық атауларын – 

пациенттің жеке өзіне жақпаған жағдайда, сатып алу көлемін, беру орнын, әрбір лот 

бойынша сатып алу үшін бөлінген сомаларды; 

 

Лоттың 

рет/№   

Медициналық 

мақсаттағы 

бұйымның атауы 

Өлшем 

бір 

Сатып 

алу 

көлемі 

Жеткізу орны Бағасы, 

тенге 

Сатып алуға 

бөлінген 

сома,теңге 

1 Медициналық 

бұйым қапталмалы 

үшінші топтағы 

клапанды 

респиратор,  қос 

резеңкелері 

реттелмелі. 

дана 15 000 Талдықорған қ., 

Желтоқсан  

көшесі 1, 

  Дәрі-дәрімек 

қоймасы 

1 150 17 250 000 

2 Медициналық 

бұйым қапталмалы 

екінші топтағы 

клапанды 

респиратор,  қос 

резеңкелері 

реттелмелі. 

дана 8 000 Талдықорған қ., 

Желтоқсан  

көшесі 1,  

 Дәрі-дәрімек 

қоймасы 

1 480 11 840 000 

 
Жиыны       

 

29 090 000 

 

      3) Беру мерзімдері мен талаптарын: жеткізу шарт жасалған сәттен бастап бастау; 

      4) Тендерлік құжаттаманы беру тәртібі мен көзін: Тендер  құжаттаманың пакетін 

2020жылғы 03 ақпанды қоса алғанда сағат 17.30-ге дейін мынадай мененжай бойынша: ҚР, 

индекс 040000, Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Желтоқсан көшесі, 1 үйі, кабинет №218 

есеп болімі, сағат 8.30-17.30 аралығында және /немесе www almobltub.kz веб сайтынан арқылы 

алуға болады; 

      5) Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны мен тендерлік өтінімдерді берудің соңғы 

мерзімін:  Тендерлік өтнімдерді үсынудың соңғы мерзімі 2020 жылғы  04 ақпан  сағат 10.00 –ге 

дейін; 

      6) Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күнін, уақыты мен орны: Тендерлік  

өтінімдер салынған коверттер: «Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы  «Алматы облысының фтизиопульмонология 

орталығы» комуналдық мемлекеттік кәсіпорны,  ҚР, индекс 040000, Алматы облысы, Талдықорған 

қаласы, Желтоқсан көшесі, 1 үйі, Мәзіліс залда 2020 жылғы 04 ақпанда  сағат 12.00-де 

ашылады. 

 Қосымша ақпарат пен анықтаманы: 8(7282)214062 телефоны арқылы алуға болады. 

              Директор                                                      Д.Әсемғалиев 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v18tPyikpTdLLL0rXZ2AwNDUyNjYxNzU2YOg_NFXP4rOVyjbP_XP2_uidBQC8VBLt

