
КГКП «Областной центр по профилактике и борьбе с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (СПИД)» Управления Здравоохранения Атырауской области объявляет о 

проведении повторного тендера по государственным закупкам профилактических 

(иммунобиологических, диагностических) препаратов, изделий медицинского назначения за счет 

средств местного бюджета. 

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в 

тендерной документации. 

Товар должен быть доставлен конечному получателю в соответствии с требованиями 

тендерной документации. 

Требуемый срок поставки указан в тендерной документации. 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в пп. 8-9 Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг 

по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729. 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 10 часов 00 минут 13 апреля 2017 

года включительно по адресу г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б, кабинет № 302, время с 9 час. 00 

мин. до 17 час. 15 мин. часов или по электронной почте по адресу: ocspid.bux@mail.ru, а также на 

Веб сайте www.atyrauspidcentre.kz. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 мин 13 апреля 2017 

года. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11 часов 30 мин 13 апреля 2017 года 

по следующему адресу: г. Атырау, ул. Владимирского, 22 б КГКП «Областной центр по 

профилактике и борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)» Управления 

Здравоохранения Атырауской области, актовый зал. 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными 

заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (712) 2212188. 

 

 

 

Атырау облыстық денсаулық сақтау басқармасы «Жұқтырылған иммун тапшылығы 

синдромына (ЖИТС) қарсы күрес және алдын алу жөніндегі облыстық орталығы» КМҚК 

жергілікті бюджет қаражаттары есебінен профилактикалық (иммундық-биологиялық, 

диагностикалық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік сатып алу 

бойынша қайталанатын тендер жүргiзілетіні туралы хабарлайды: 

Сатып алынатын тауарлардың толық тізбесі, олардың саны және егжей-тегжейлi өзiндiк 

ерекшелiктері тендерлiк құжаттамада көрсетiлген. 

Тауар соңғы алушыға тендерлiк құжаттама талаптарына сәйкес жеткiзiлуi тиiс. 

Тауарларды берудiң талап етiлетiн мерзiмi тендерлiк құжаттамада көрсетiлген. 

Тендерге Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 30 қазандағы  №1729 

қаулысымен бекiтiлген Тегiн медициналық көмектiң кепiлдiк берiлетiн көлемiн көрсету бойынша 

дәрiлiк заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) 

препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы, 

фармацевтикалық қызметтердi сатып алуды ұйымдастыру және өткiзу ережесiнiң 8-9-тармағында 

көрсетiлген бiлiктiлiк талаптарға сай келетiн барлық әлеуеттi өнiм берушiлер жiберiледi. 

Тендерлiк құжаттама пакетін 2017 жылғы 13 сәуір 10 сағат 00 минутқа дейiнгi мерзiмдi қоса 

алғанда Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, № 302 бөлмеден сағат 9.00 минуттан бастап 

сағат 17.15 минутқа дейінгі уақытта немесе ocspid.bux@mail.ru электрондық поштасы және Веб 

сайт www.atyrauspidcentre.kz арқылы алуға болады. 

Тендерлiк өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi 2017 жылғы 13 сәуір 10 сағат 00 минутқа дейiн. 

Тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттер Атырау қаласы, Владимирская көшесі, 22 б, 

мажіліс-зал  мекенжайы бойынша 2017 жылғы 13 сәуір 11 сағат 30 минутта ашылады. 

Әлеуеттi өнiм берушiлерге тендерлiк өтiнiмдер салынған конверттердi ашу кезiнде 

қатысуына болады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8(712) 2212188. 
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