
 

Протокол итогов 

закупа лекарственных средств  способом запроса ценовых предложений  

ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города Нур-Султан в рамках  

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год   

 

г. Нур-Султан                                                                         10  ноября  2020 года 

 

1. Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Бектаева Г.Т 

 

Зам. гл.врача по лечебной части  

Члены комиссии:  

    Алтынбекова Г.И. Гл. мед.сестра 

    Самеева М.Н.  Провизор  

 

1. Подвела итоги закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в 

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования на 2020 год: 

2. Заказчик и организатор закупок: ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата 

города Нур-Султан, г.Нур-Султан ул.Хусейн бен Талал, здание 7.  

3. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их международное непатентованное 

наименование указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.  

4. Потенциальные поставщики, представившие в установленный срок ценовое предложение:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 
Адрес фактический 

Время и дата 

регистрации 

1 ТОО «INKAR» г. Нур-Султан, шоссе Алаш 22 
03.11.2020 г. 

14:33 

2 ТОО «Альянс Фарм» ВКО, г. Оскемен, ул. Бажов 333/1 
05.11.2020 г. 

14:12 

3 ТОО «Росфарма» г. Нур-Султан, ул. Шынтас д.2/1 
06.11.2020 г. 

12:17 

 

5. Потенциальные поставщики изъявившие желание присутствовать при вскрытии конвертов с 

ценовыми предложениями: отсутствовали 

6. Ценовые предложения представленные потенциальными поставщиками, указаны в 

Приложении 1 к настоящему протоколу. 

7. Комиссия по результатам рассмотрения представленных заявок,  РЕШИЛА: 

   Согласно пункта  112 главы 10 параграфа 8 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, признать победителем 

закупа по лоту №1 ТОО «Альянс Фарм». 

Отклонить заявку потенциального поставщика ТОО «Ростфарма», в связи с несоответствием 

требованиям Главы 4.  

8. Победителю представить заказчику закупа в течение десяти календарных дней со дня 

признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным 

требованиям согласно п. 113 Правил. 



  

2020 жылға арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

медициналық көмек және тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көмегі аясында 

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қалалық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ 

МКК бағалық ұсыныстар сұранысы тәсілімен дәрілік заттарды сатып алу 

қорытындыларының хаттамасы 

 

  Нұр-Сұлтан қ.                                                                        2020 жылғы 10 қараша 

 

1. Комиссия құрамы: 

 

Комиссия төрайымы: 

Г.Т Бектаева  

 

директордың емдеу ісі жөніндегі орынбасары  

Комиссия мүшелері:  

   Г.И. Алтынбекова  Бас мейіргер 

  М.Н.   Самеева  Провизор  

 

1.  2020 жылға арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

медициналық көмек және тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында 

бағалық ұсыныс сұранысы тәсілімен дәрілік заттарды сатып алу қорытындысын 

шығарды: 

2. Сатып алуды ұйымдастырушы және тапсырыс беруші: Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 

«Қалалық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ МКК, Нұр-Сұлтан қаласы, Хусейн 

бен Талал көшесі, 7-ғимарат. 

3. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы мен бағасы, оның халықаралық 

патенттелген атауы осы хаттамадағы №1 қосымшада көрсетілді.  

4.   Бағалық ұсынысты белгіленген мерзімде берген әлеуетті жеткізушілер 

 

р/н№   
  Әлеуетті жеткізушінің 

атауы 
Нақты мекенжайы 

Тіркеген уақыты 

мен күні 

1  «INKAR» ЖШС 
  Нұр-Сұлтан қ.,  Алаш тас жолы 

22 

03.11.2020 ж. 

14:33 

2  «Альянс Фарм» ЖШС 
 ШҚО, Өскемен қ. Бажов көшесі 

333/1 

05.11.2020ж. 

14:12  

3 «Росфарма» ЖШС 
Нұр-Сұлтан қ. Шынтас көшесі, 

2/1-үй 

06.11.2020 ж. 

12:17 

5.   Бағалық ұсыныстармен конверттерді ашқан кезде қатысуға тілек білдірген әлеуетті 

жеткізушілер: жоқ 

6.   Осы хаттамаға 1-қосымшада көрсетілген әлеуетті жеткізушілер берген бағалық 

ұсыныстар. 

7.   Берілген өтінімді қарау нәтижелері бойынша комиссия,  ШЕШТІ: 

  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысымен 

бекітілген Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек және 

тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін  көрсету бойынша дәрілік заттарды және 

медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және 

жүргізу қағидасының 8-параграфы, 10-тарауы 112-тармағына сәйкес  №1 лот бойынша «Альянс 

Фарм» ЖШС жеңімпаз болып танылды. 

№4-тарауға сәйкес келмеуіне байланысты әлеуетті жеткізуші «Ростфарма» ЖШС өтінімі 

қабылданбады. 

8. Жеңімпаз тапсырыс берушіге жеңімпаз болып танылған күннен бастап он күнтізбелік 

күн ішінде Қағиданың 113-тармағына сәйкес біліктілік талаптарының сәйкестігін 

растайтын  құжаттарды берсін. 


