
Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы «Жамбыл облыстық оңалту орталығы» ШЖК МКК, 

Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Ултанбаев көшесі, 111, Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы 

«Жамбыл облыстық оңалту орталығы» ШЖК МКК үшін 2021 жылға медициналық бұйымдарды сатып алу тендерін 

өткізетіндігін жариялайды. 

Жалпы сомасы 15 232 000,00 теңге. 

Сатып алынатын тауарлардың тізімі, олардың көлемі және ерекшеліктері тендерлік құжатамада көрсетілген. 

Тауарлар Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2 В бойынша жеткізілуі тиіс. 

Тауарды жеткізу мерзімі: келісім-шарт жасалғаннан күнен бастап тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес 2021 

жылдың 30 желтоқсанынан кешіктірмей 15 күнтібелік күн ішінде. 

Тендерге «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді 

сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 

маусымдағы № 375 қаулысының 3, 4-тарауларында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетін барлық әлеуетті өнім 

берушілер жіберіледі. 

Тендерлік құжаттама бумасын әлеуетті өнім беруші 2021 жылғы 21 қараша, сағат 18:00-ге дейінгі мерізімді қоса 

алғанда, мына мекенжай бойынша: Тараз қ., Ултанбаев көшесі, 111, есеп бөлімінен, сағат 09:00-ден сағат 18:00-ге дейін 

немесе http://orc-mid.kz/ ғаламтор ресурсынан жүктеуге болады. 

Тендерлік қатысуға өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2021 жылғы 22 қараша, сағат 09:30-ге дейін. 

Тендерге қатысуға өтінімдер салынған конверттерді 2021 жылғы 22 қараша, сағат 10:00-де, мына мекенжайда 

Тараз қ., Ултанбаев көшесі, 111, конференц залында ашу рәсімі өтеді. 

Әлеуетті өнім берушілер тендерге қатысу өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсіміне қатысуға болады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7262) 465943 

 

ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр управления здравоохранения акимата 

Жамбылской области», Жамбылская область, город Тараз, улица Ултанбаева, 111, объявляет тендер по закупу 

медицинских изделий для ГКП на ПХВ «Жамбылский областной реабилитационный центр управления 

здравоохранения акимата Жамбылской области» на 2021 год. 

Общая сумма 15 232 000,00 тенге. 

Полный перечень закупаемых товаров, их объем и подробная спецификация указаны в тендерной документации. 

Товары должны быть поставлены в город Тараз, улица Ултанбаева, 111. 

Требуемый срок поставки товаров: 15 календарных дней но не позднее 30 декабря 2021 года по заявке заказчика. 

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанные 

в гл. 3, 4 постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг». 

Пакет тендерной документации можно получить в срок до 18:00 часов 21 ноября 2021 года включительно, по 

адресу: г. Тараз, ул. Ултанбаева, 111, бухгалтерия, с 09:00 до 18:00 часов или cкачать на интернет-ресурсе 

http://orc-mid.kz/. 

Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 09:30 часов 22 ноября 2021 года. 

Процедура вскрытия конвертов с тендерными заявками состоится в 10:00 часов 22 ноября 2021 года по 

следующему адресу: г. Тараз, ул. Ултанбаева, 111, бухгалтерия. 

Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытий конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону: 8 (7262) 465943. 

 


