
 Объявление о повторном закупе способом запроса ценовых предложении  
 

КГП на ПХВ «Атырауский областной центр крови» Управления здравоохранения 

Республики Казахстан объявляет о проведении повторного закупа способом запроса 

ценовых предложений 
Полный перечень закупаемого товара, количество, срок поставки и подробная спецификация 

указаны в приложений к объявлению. 

Товар должен быть доставлен строго по графику поставки по адресу г. Атырау, 

ул.Владимирский, 1а. К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям указанным в  «Правилах организации и проведения закупа 

лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, и помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования утвержденных постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 а также требованиям 

тендерной документации.  

 Срок закупа до 12-00 часов 12 декабря  2022 года  включительно по адресу г. 

Атырау, ул. Владимирская, 1а,  в КГП на ПХВ «Атырауский областной центр крови» отдел 

гоударственных закупок, или по электронной почте: atr_centrkrovi@mail.ru. 

Окончательный срок представления заявок до 12 часов 00 минут 12 декабря 2022 

года. 

 Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 15-00 часов 12 декабря  2022 

года, по следующему адресу г. Атырау, ул. Владимирская, 1а, Атырауский областной центр 

крови. 

 Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с 

тендерными заявками. 

 Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону 8 (7122) 

28-10-34. 

  

 «Атырау облыстық қан орталығы» ШЖҚ КМК-ны  «2022 жылға медициналық 

бұйымдарға сатып алуды ұйымдастыру және өткізу бойынша қайтадан баға ұсыну арқылы 

мемлекеттік сатып алу өтетіндігін хабарлайды. 
Сатып алынатын тауардың толық тізбесі, саны, тапсыру мерзімі және нақты 

ерекшелігі хабарландырудың қосымшасында көрсетілген. 

Тауарды жеткізу - жеткізу кестесі боиынша, мекен жайы:  Атырау қаласы, 

Владимирский көшесі, 1а 

Баға ұсыну арқылы мемлекеттік сатып алу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 

жылғы 04 маусымдағы № 375 қаулысымен бекітілген «Тегін медициналық көмектің кепілді 

көлемін көрсету үшін дәрілік заттарды сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережелерінің» 

10 тараурында көрсетілген біліктілік талаптарына сай барлық әлеуетті жеткізушілер 

жіберіледі. 

Тендерлік құжаттама пакетін Атырау қаласы, Владимирский көшесі, 1а, ШЖҚ 

КМК«Атырау облыстық қан орталығы»  мемлекеттік сатып алу бөлімінен  2022 жылдың 12 

желтоқсанға дейінгі мерзімде немесе atr_centrkrovi@mail.ru. электронды почтасымен 

алуға болады сағат 12:00 дейін.  

Өтінім ұсынудың ақырғы мерзімі 2022 жылдың 12 желтоқсан күні  cағат 12-00 ге 

дейін. 

Конкурсқа қатысу туралы  өтінімдер салынған конверттер Атырау қаласы, 

Владимирский көшесі, 1а, Атырау облыстық қан орталығы мемлекеттік сатып алу бөлімі 

2022 жылдың 12 желтоқсанан күні сағат 15-00-де ашылатын болады. 

Әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса 

алады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8 (7122) 28-10-34 телефоны бойынша алуға 

болады. 
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