ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Министерства
здравоохранения РК объявляет о повторном открытом конкурсе по проведению
социологического исследования “Знания о ВИЧ/СПИДе, Отношение, Практика среди
молодежи и общего населения Республики Казахстан” в рамках реализации гранта
Глобального Фонда на 2014 год. Полный перечень закупаемых услуг, их количество,
подробное техническое задание и место проведения исследований указаны в конкурсной
документации.
Требуемый срок проведения исследований: согласно конкурсной документации.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 конкурсной документации. Пакет
копии конкурсной документации можно получить в срок до 11 февраля 2014 г. до 17.00
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. Окончательный срок
представления конкурсных заявок - до 10.00 часов 12 февраля 2014 года. Конверты с
конкурсными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 12 февраля 2014 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 Жаһандық қордың грантын жүзеге асыру
шеңберінде «Қазақстан Республикасы
жалпы тұрғындарының
және жастардың
арасында АИТВ/ЖИТС туралы білімі, Қатынасы, Практикасы» жайында социологиялық
зерттеу өткізу бойынша екінші рет ашық конкурс өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Сатып алынатын қызметтер тізілімі, олардың саны, нақты техникалық тапсырмасы
және зерттеу өткізілетін орны конкурстық құжаттарда көрсетілген.
Зерттеуді өткізудің талап етілетін мерзімі: конкурстық құжатта көрсетілген.
Конкурсқа конкурстық құжаттың 4 тармағына көрсетілген талаптарға жауап
беретін барлық потенциалды жабдықтаушылар қатыса алады.
Конкурстық құжаттар пакетінің көшірмелерін 2014 жылы 11 ақпанға қосып
есептегенде сағ.17.00 дейінгі мерзімде келесі мекенжайдан 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 2014
жылы 12 ақпан сағ. 10. 00 дейін.
Конкурсқа қатысу үшін берілген өтініштері бар конверттер 2014 жылы 12 ақпанда
сағ. 11.00 келесі мекенжайда 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. Қосымша ақпараттар және
анықтамаларды келесі телефондар бойынша алуға болады: 8 (7273) 75-43-33.

