
Тендер өткізу тәсілімен дәрілік заттар және медициналық бұйымдарды  
сатып алуды жүргізу туралы хабарландыру 

        

 Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының «Теміртау қаласының орталық 

ауруханасы» КМК Теміртау қ., Чайковский к-сі, 22, 2022 ж. арналған тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды және медициналық 

бұйымдарды тендер тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы   хабарлайды (лоттар тізбесі 

тендерлік құжаттаманың 1-қосымшасында). 

    Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының «Теміртау қаласының орталық 

ауруханасы» КМК , Чайковский көшесі 22 үй. сатып алуының ұйымдастырушысы және 

тапсырыс берушісі.  

   Жеткізу мерзімі мен шарттары: келісімшарт бойынша жеткізу кестесіне сәйкес. 

Тауарлар «Теміртау қаласының орталық ауруханасы» KМК, Теміртау қ., Чайковский  к-сі, 

22 ғимаратқа жеткізілуі керек. 

Тендерге ҚР Үкіметінің 04 маусым 2021 жылғы № 375  Қаулысымен бекітілген, тегін 

медициналық көмектің кепілді көлемін және міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету бойынша дәрілік заттарды және 

медициналық бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу  біліктілік талаптарға 

сәйкес келетін барлық әлеуетті жеткізушілер қатыса алады; 

Тендерлік құжаттама топтамасын  мына мекенжай бойынша: «Теміртау қаласының 

орталық ауруханасы» КМК 101400, Теміртау қ., Чайковский к-сі, 22, 4 қабатта 

бухгалтерияда сағат 8.00-ден 16.30-ға дейін немесе www:// cb-temirtau.kz/  веб-сайтында 

және  ekonomcb-temirtau@mail.ru электрондық мекенжайы бойынша 2022 ж. 23  наурызды  

қоса алғанда  сағат 16.30-ға дейін мерзімде алуға болады. 

Тендерлік өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2022 жылдың 24 наурыз  сағат 

10.00-ға дейін. Тендерлік өтінімдер «Теміртау қаласының орталық ауруханасы» КМК 

101400, Чайковский к-сі, 22, 1 қабатта холл (бухгалтерияны шақырту) / 4 қабат  

бухгалтерияда сағат 8.00-ден 16.30 –ға дейін қабылданады. 

    Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2022 жылдың 24 наурыз   сағат 11.00-да  келесі 

мекенжай бойынша ашылады: Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының 

«Теміртау қаласының орталық ауруханасы» КМК, 101400, Теміртау  қ., Чайковский к-сі, 

22, 1 қабатта холл (бухгалтерияны шақырту) / 4 қабат  бухгалтерияда. 

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдер бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады. 

Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 

8 (7213) 98-08-87; 8 (7213) 90-04-01. 
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Объявление о проведении закупа медицинских    изделий для травматологии     

способом проведения тендера 

      КГП  «Центральная  больница города Темиртау»  управления  здравоохранения 

Карагандинской области  г. Темиртау  ул. Чайковского , дом 22, объявляет о проведении 

закупа способом тендера медицинских    изделий  по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи   медицинской помощи  и системе обязательного  

социального  медицинского   страхования на 2022 г.                                                                    

(  перечень лотов в тендерной документации приложение 1). 

 Организатор   и заказчик закупа «КГП  «Центральная  больница города Темиртау»  

управления  здравоохранения Карагандинской области   ул. Чайковского , дом 22. 

        Сроки и условия  поставки :  согласно графика поставки   по договору . Товар 

должен быть  поставлене  в КГП «Центральная больница г Темиртау» г. Темиртау,  ул 

Чайковского , дом 22 .   

 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в Правилах организации и проведения 

закупа лекарственных средств   и  медицинских    изделий   и специализированных 

продуктов  в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи   

медицинской помощи и системе обязательного  социального  медицинского   

страхования ,  фармацевтических услуг   утвержденных постановлением Правительства 

РК от 04 июня 2021г., № 375. 

   Пакет тендерной документации можно получить по адресу:  КГП «Центральная 

больница  города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 

101400 г.  Темиртау , ул.  Чайковского , д. 22  4 этаж бухгалтерия с 8.00 до 16.30 часов 

или на веб-сайте: www:// cb-temirtau.kz/ и по электронной почте по адресу  ekonomcb-

temirtau@mail.ru в срок до 16.30 часов  23 марта  2022г. включительно. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 10.00 часов  24  марта 

2022 года; Тендерные заявки принимаются   по адресу  : КГП «Центральная больница  

города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, 101400 г.  

Темиртау , ул.  Чайковского , д. 22 , 1 этаж холл  ( вызов  бухгалтерии ) / 4 этаж 

бухгалтерия с 8.00 до 16.30 часов .  

 Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов  24 марта 2022 

года по следующему адресу: КГП «Центральная больница города Темиртау» 

управления здравоохранения Карагандинской области, 101400, г. Темиртау, ул. 

Чайковского , д 22 ,  центральный вход , холл, 1этаж .        

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 

тендерными заявками.  

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                                  

8 (7213) 98-08-87; 8(7213) 90-04-01. 
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