РГП на ПХВ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»
Министерства здравоохранения и социального развития РК объявляет о проведении
повторного тендера по закупкам «Изделий медицинского назначения и диагностических
препаратов» Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная
спецификация указаны в тендерной документации.
Товар должен быть доставлен: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 84
Требуемый срок поставки: согласно графику поставки. К тендеру допускаются все
потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
п. 8 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 по адресу: г. Алматы, Бостандыкский
район, ул. Ауэзова 84 с 9.30 до 17.00 часов или на сайте организатора тендера
www.rcaids.kz. Окончательный срок представления тендерных заявок - до 11.00 часов 06
марта 2017 года. Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12.00 часов 06
марта 2017 года по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы,
Бостандыкский район, ул. Ауэзова 84, РГП на ПХВ «Республиканский центр по
профилактике и борьбе со СПИД », Министерства здравоохранения и социального
развития РК. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с
тендерными заявками. Дополнительную информацию и справки можно получить у
секретаря тендерной комиссии по телефону: 8 (727) 375-03-62 или по е-mail
zakupki_rc@rcaids.kz.
ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің «ЖИТС-тың алдын
алу және оған қарсы күрес жөніндегі
республикалық орталық» ШЖҚ РМК
«Медицинада қолданылатын бұйымдарды және диагностикалық препараттарды» сатып
алу бойынша қайтадан тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды. Сатып алынатын
тауарлардың толық тізімі және олардың саны мен нақты спецификациясы тендерлік
құжаттарда көрсетілген.
Тауар: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әуезов к-сі, 84 мекенжайына
жеткізілуге тиісті. Жеткізу мерзімі: жеткізу кестесіне сәйкес жүзеге асырылады.
Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729
қаулысымен бекітілген, кепілдендірілген тегін медициналық көмек көрсету үшін дәрілік
заттарды, алдын-алу (иммуннобиологиялық, диагностикалық, залалсыздандыратын)
препараттарын, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медициналық техниканы,
фармацевтикалық қызметті сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Ережесінің 8
тармағында көрсетілген квалификациялық талаптарға жауап беретін барлық потенциалды
жеткізушілер қатыса алады.
Тендерлік құжаттама пакетін келесідей мекенжай бойынша алуға болады: Алматы
қаласы, Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 84, сағат 9.30-дан 17.00-ге дейін немесе тендерді
ұйымдастырушының www.rcaids.kz сайтынан алуға болады. Тендерлік өтінімдерді
берудің соңғы уақыты - 2017 жылғы 06 наурыз, сағат 11.00 дейін. Тендерлік өтінім
конверттері 2017 жылғы 06 наурызда, сағат 12.00-де келесідей мекенжай бойынша
ашылатын болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әуезов к-сі,
84, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу
және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық» ШЖҚ РМК. Потенциалды
жеткізушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу сәтіне қатыса алады. Қосымша
ақпараттар мен анықтамаларды тендер комиссиясының хатшысынан мына телефон
арқылы ала алады: 8 (727)375-03-62 немесе е-mail: zakupki_rc@rcaids.kz.

