ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения
РК объявляет о проведении тендера по закупкам «Изделий
медицинского назначения» 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 и
Закона Республики Казахстан «О Государственных закупках» от 21 июля 2007 № 303 –III.
Пакет тендерной документации можно получить в срок по 20 марта 2013 г. 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 тендерной
документации от потенциального поставщика. Окончательный срок представления
тендерных заявок - до 13.00 часов 26 марта 2013 года. Конверты с тендерными заявками
будут вскрываться в 15.00 часов 26 марта 2013 года по следующему адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Ауэзова,84 этаж 4. ГУ
«Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД », Министерства
здравоохранения РК. Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии
конвертов с тендерными заявками. Дополнительную информацию и справки можно
получить у секретаря тендерной комиссии Ягодинской О.В. по телефону: 8 (7273);75-4333 или по е-mail zakupki@rcaids.kz.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы
күрес жөніндегі
республикалық орталық» ММ «Медицинада қолданылатын
бұйымдарды» сатып алу бойынша тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Тауар: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әуезов к-сі, 84 мекен-жайына
жеткізілуге тиісті. Жеткізу мерзімі: жеткізу кестесіне сәйкес жүзеге асырылуы керек.
Тендерге, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729
қаулысымен және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 207
жылғы 21 шілдедегі № 303 –III Заңымен бекітілген, кепілдендірілген тегін медициналық
көмек көрсету үшін дәрілік заттарды, алдын–алу (иммуннобиологиялық, диагностикалық,
зарарсыздандыратын) препараттарын, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және
медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметті сатып алуды ұйымдастыру және
өткізу Ережесінің 8 тармағында көрсетілген талаптарға сай келетін барлық потенциальды
жабдықтаушылар қатыса алады.
Тендерлік құжаттар пакетін 2013 жылы 20 наурызды қосып есептеген мерзімде
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.Тендерге қатысу үшін өтініш берудің соңғы уақыты 2013 жылы 26 наурыз сағ.
13.00 дейін.
Тендерге қатысу үшін берілген өтініштермен конверттер 2013 жылы 26
наурызда сағ. 15.00 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 акт залында. Тендерге
берілген өтініштерімен конверттерді ашу кезінде потенциальды жабдықтаушылар
қатыса
алады.
Қосымша
ақпараттар
және
анықтамаларды
келесі тендер
комиссиясының хатшысы О. В. Ягодинскаядан телефондар бойынша алуға болады: 8
(7273);75-43-33, е-mail zakupki@rcaids.kz

