
ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»  Министерства  

здравоохранения  РК в рамках реализации гранта Глобального Фонда объявляет о 

повторном проведении  открытого конкурса по закупу  тест-систем для определения 

вирусной нагрузки на 2013 год. Количество и  техническая спецификация указаны в 

конкурсной документации. 

Товар должен быть доставлен по регионам Казахстана (точный список регионов указан в 

конкурсной документации) 

Требуемый срок поставки товара: 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания 

договора. 

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в пункте (4) конкурсной документации.  

Пакет конкурсной документации можно получить в срок до 26 марта 2013 г. до 11.00 

часов  включительно по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова,84  4 этаж  с 

9.30 до 17.00 часов, с обязательным предоставлением доверенности на право получения 

конкурсной документации от потенциального поставщика или по электронной почте по 

адресу zakupki@rcaids.kz.  

Окончательный срок представления конкурсных заявок - до 10.00 часов 27 марта 

2013 года. Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 27 марта 

2013 года по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский 

район, ул. Ауэзова,84 этаж 4, ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД», Министерства здравоохранения РК. Дополнительную информацию и справки 

можно получить по телефону: 8 (7273)75-43-33 или по эл. почте Zakupki@rcaids.kz 

 

 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы  

күрес жөніндегі  республикалық орталық» ММ Ғаламдық  қордың грантын  жүзеге  асыру  

шеңберінде 2013 жылға вирустық жүктемені анықтауға арналған тест-жүйелерді сатып  

алу бойынша қайталап ашық конкурс өткізетіндігін жариялайды. Сатып алынатын 

заттардың саны, нақты техникалық тапсырмасы конкурстық құжаттарда  көрсетілген. 

Тауар Қазақстанның  аймақтары бойынша жеткізілуі  керек (аймақтардың нақты  

тізімі  конкурстық құжаттарда  көрсетілген). 

Талап  етілетін  тауарды  жеткізу мерзімі:   келісім-шартқа  қол қойылған күннен  

бастап  90 (тоқсан) күнтізбелік  күн.   

Конкурсқа конкурстық  құжаттың бабында  көрсетілген 4 біліктілік  талаптарына 

жауап  беретін барлық  потенциалды  жабдықтаушылар  қатыса  алады.  

Конкурстық құжаттар пакетінің  көшірмелерін 2013 жылы 26 наурыз сағ.11.00 

дейін келесі мекен-жайдан алуға болады: Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 

84, 4 қабаттан,  сағ. 9.30 –дан 17.00 дейін, міндетті түрде потенциальды жабдықтаушының 

тендерлік құжаттарды алуға  құқық беретін сенім хатын  ұсыну арқылы алуына болады.  

Конкурсқа қатысу үшін  өтініш берудің соңғы уақыты 2013 жылы 27 наурыз сағ. 

10.00 дейін.  

Конкурсқа қатысу үшін берілген өтініштер бар конверттер 2013 жылы 27 наурызда  

сағ. 11.00 келесі мекен-жайда ашылатын болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Бостандық  ауданы, Әуезов  к-сі, 84, 4 қабат, «ЖИТС-тың  алдын  алу  және  оған қарсы 

күрес жөніндегі республикалық орталық» ММ. Қосымша  ақпараттар және 

анықтамаларды  келесі  телефондар бойынша  алуға  болады: 8 (7273) 75-43-33  немесе эл. 

почта бойынша Zakupki@rcaids.kz. 
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