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Қорытынды туралы хаттама 5412010-ЗЦП1
2021-02-12 17:14:26

Тапсырыс беруші 990240004320, Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы "Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Сатып алудың № 5412010-ЗЦП1
Сатып алудың атауы Дәрі-дәрмектер
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні 2021-02-05 17:10:00
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні 2021-02-12 17:10:00
Ұйымдастырушының атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.

Лоттың № 42472991-ЗЦП1
Лоттың атауы Ацетилсалицил қышқылы, сусыз лимон қышқылы, натрий гидрокарбонаты
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

69

Жоспарланған сома, теңге 138
Өлшем бірлігі Бума
Саны 2

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты
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1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 65.4 130.8 2021-02-12 09:30:44.683

«42472991-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42472893-ЗЦП1
Лоттың атауы Нитроглицерин
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

510

Жоспарланған сома, теңге 510
Өлшем бірлігі Бума
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін бағасы Әлеуетті өнім берушінің жалпы
сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

«42472893-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42472603-ЗЦП1
Лоттың атауы Преднизолон
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
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Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

402.5

Жоспарланған сома, теңге 1610
Өлшем бірлігі Бума
Саны 4

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 330 1320 2021-02-12 09:30:44.683
2 Ангел 861105451350 248 992 2021-02-12 16:45:39.960
3 "LVN-kz" жауапкершілігі шектеулі

серіктестігі
210240000971 200 800 2021-02-12 15:53:29.613

1. 42472603-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 210240000971 "LVN-kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
861105451350 Ангел айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 210240000971 "LVN-kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42472930-ЗЦП1
Лоттың атауы Кеторолак
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

1299.5

Жоспарланған сома, теңге 2599
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Өлшем бірлігі Бума
Саны 2

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 1100 2200 2021-02-12 09:30:44.683

«42472930-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473693-ЗЦП1
Лоттың атауы Диосмектит
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

2087.25

Жоспарланған сома, теңге 10436.25
Өлшем бірлігі Бума
Саны 5

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін бағасы Әлеуетті өнім берушінің жалпы сомасы Өтінім берудің күні және уақыты
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«42473693-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473086-ЗЦП1
Лоттың атауы Тонометр
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

4393

Жоспарланған сома, теңге 8786
Өлшем бірлігі Дана
Саны 2

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 4240 8480 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в

г.Павлодар
160441001029 3700 7400 2021-02-12 09:30:44.683

1. 42473086-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
151040023457 "Медика KZ" ЖШС айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42472837-ЗЦП1
Лоттың атауы Сутек тотығы
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Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

57.5

Жоспарланған сома, теңге 575
Өлшем бірлігі Құты
Саны 10

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 44 440 2021-02-12 09:30:44.683

«42472837-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473823-ЗЦП1
Лоттың атауы Қолғаптар
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

109.25

Жоспарланған сома, теңге 43700
Өлшем бірлігі Жұп
Саны 400
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Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 108 43200 2021-02-12 09:30:44.683

2 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 107 42800 2021-02-12 15:46:13.216

1. 42473823-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 151040023457 "Медика KZ" ЖШС , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші 160441001029 филиал ТОО
"АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 151040023457 "Медика KZ" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473432-ЗЦП1
Лоттың атауы Шприц
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

14.95

Жоспарланған сома, теңге 1495
Өлшем бірлігі Дана
Саны 100

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2
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№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 10.1 1010 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в

г.Павлодар
160441001029 10.01 1001 2021-02-12 09:30:44.683

1. 42473432-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
151040023457 "Медика KZ" ЖШС айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473811-ЗЦП1
Лоттың атауы Қолғаптар
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

126.5

Жоспарланған сома, теңге 75900
Өлшем бірлігі Жұп
Саны 600

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы Өтінім берудің күні және уақыты

1 ИП "AKA" 920210450125 118 70800 2021-02-12 13:44:27.309
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2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 110 66000 2021-02-12 09:30:44.683

3 ИП "АСАР" 890418450871 108 64800 2021-02-12 14:11:51.882

1. 42473811-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 890418450871 ИП "АСАР" , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-
ФАРМ" в г.Павлодар айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 890418450871 ИП "АСАР" мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473759-ЗЦП1
Лоттың атауы Эпинефрин
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

1020

Жоспарланған сома, теңге 1020
Өлшем бірлігі Бума
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 875 875 2021-02-12 09:30:44.683

«42473759-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».
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Лоттың № 42472800-ЗЦП1
Лоттың атауы Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

80.5

Жоспарланған сома, теңге 4025
Өлшем бірлігі Бума
Саны 50

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 52 2600 2021-02-12 09:30:44.683

«42472800-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473148-ЗЦП1
Лоттың атауы Лейкопластырь
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

1437.5

Жоспарланған сома, теңге 14375
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Өлшем бірлігі Бума
Саны 10

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 3

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 Индивидуальный предприниматель " AISHA " 951109450223 1300 13000 2021-02-12 11:06:50.079
2 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 500 5000 2021-02-12 15:46:13.216
3 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 450 4500 2021-02-12 09:30:44.683

1. 42473148-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
151040023457 "Медика KZ" ЖШС айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473369-ЗЦП1
Лоттың атауы Аскорбин қышқылы, Димедрол, Рутин, кальций глюконаты, Парацетамол
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

1220

Жоспарланған сома, теңге 2440
Өлшем бірлігі Бума
Саны 2

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0
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№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін бағасы Әлеуетті өнім берушінің жалпы
сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

«42473369-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473023-ЗЦП1
Лоттың атауы Натрий хлориді, калий хлориді, натрий гидрокарбонаты
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

264

Жоспарланған сома, теңге 1320
Өлшем бірлігі Бума
Саны 5

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 227 1135 2021-02-12 09:30:44.683

«42473023-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».
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Лоттың № 42473297-ЗЦП1
Лоттың атауы Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

97.75

Жоспарланған сома, теңге 1955
Өлшем бірлігі Бума
Саны 20

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 56 1120 2021-02-12 09:30:44.683

«42473297-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473565-ЗЦП1
Лоттың атауы Цетилпиридиний хлориді
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

75.9

Жоспарланған сома, теңге 7590
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Өлшем бірлігі Дана
Саны 100

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 43 4300 2021-02-12 09:30:44.683

«42473565-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473197-ЗЦП1
Лоттың атауы Йод
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

161

Жоспарланған сома, теңге 2415
Өлшем бірлігі Құты
Саны 15

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін бағасы Әлеуетті өнім берушінің жалпы сомасы Өтінім берудің күні және уақыты
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«42473197-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473278-ЗЦП1
Лоттың атауы Каптоприл
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

143.75

Жоспарланған сома, теңге 718.75
Өлшем бірлігі Бума
Саны 5

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 123 615 2021-02-12 09:30:44.683

«42473278-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473648-ЗЦП1
Лоттың атауы Аммиак
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
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Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

113.85

Жоспарланған сома, теңге 1138.5
Өлшем бірлігі Құты
Саны 10

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 94.5 945 2021-02-12 09:30:44.683

«42473648-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42472657-ЗЦП1
Лоттың атауы Дәке
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

92

Жоспарланған сома, теңге 9200
Өлшем бірлігі Дана
Саны 100

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі
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Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 Индивидуальный предприниматель " AISHA " 951109450223 91 9100 2021-02-12 11:06:50.079
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 83 8300 2021-02-12 09:30:44.683

1. 42472657-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
951109450223 Индивидуальный предприниматель " AISHA " айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473418-ЗЦП1
Лоттың атауы Майлық
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

805

Жоспарланған сома, теңге 24150
Өлшем бірлігі Бума
Саны 30

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 672 20160 2021-02-12 09:30:44.683
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2 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 631 18930 2021-02-12 15:46:13.216

1. 42473418-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 151040023457 "Медика KZ" ЖШС , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші 160441001029 филиал ТОО
"АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 151040023457 "Медика KZ" ЖШС мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473051-ЗЦП1
Лоттың атауы Ацетилсалицилолды қышқылы, аскорбин қышқылы
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

97.75

Жоспарланған сома, теңге 293.25
Өлшем бірлігі Бума
Саны 3

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 44 132 2021-02-12 09:30:44.683

«42473051-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473532-ЗЦП1
Лоттың атауы Майлық
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Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

150

Жоспарланған сома, теңге 750
Өлшем бірлігі Бума
Саны 5

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 86 430 2021-02-12 09:30:44.683

«42473532-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473256-ЗЦП1
Лоттың атауы Сальбутамол
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

667

Жоспарланған сома, теңге 667
Өлшем бірлігі Бума
Саны 1
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Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 563 563 2021-02-12 09:30:44.683

«42473256-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473560-ЗЦП1
Лоттың атауы Жасыл гаухар
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

69

Жоспарланған сома, теңге 1035
Өлшем бірлігі Құты
Саны 15

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 60 900 2021-02-12 09:30:44.683
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«42473560-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473172-ЗЦП1
Лоттың атауы Көмір
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

33.35

Жоспарланған сома, теңге 333.5
Өлшем бірлігі Бума
Саны 10

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 26.8 268 2021-02-12 09:30:44.683

«42473172-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473317-ЗЦП1
Лоттың атауы Шприц
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
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Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

12.65

Жоспарланған сома, теңге 1265
Өлшем бірлігі Дана
Саны 100

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 2

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім
берушінің жалпы

сомасы
Өтінім берудің күні және

уақыты

1 "Медика KZ" ЖШС 151040023457 10.29 1029 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в

г.Павлодар
160441001029 9.78 978 2021-02-12 09:30:44.683

1. 42473317-ЗЦП1 лоты бойынша жеңімпаз: 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , екінші орын алған әлеуетті өнім беруші
151040023457 "Медика KZ" ЖШС айқындау.
2. Тапсырыс берушіге Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар
медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген
мерзімде 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу

Лоттың № 42473231-ЗЦП1
Лоттың атауы Диклофенак
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

189.75

Жоспарланған сома, теңге 569.25
Өлшем бірлігі Бума
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Саны 3

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 170 510 2021-02-12 09:30:44.683

«42473231-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Лоттың № 42473783-ЗЦП1
Лоттың атауы Натрий кофеин-бензоат
Тапсырыс берушінің атауы Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы

"Павлодар медициналық жоғары колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

450

Жоспарланған сома, теңге 450
Өлшем бірлігі Бума
Саны 1

Әлеуетті өнім берушілердің веб-порталда автоматты түрде кері қайтарған баға ұсынысы: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Кері қайтарудың себебі

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/ТБН Бірлік үшін
бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты
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1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в
г.Павлодар

160441001029 204.7 204.7 2021-02-12 09:30:44.683

«42473783-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Дәрі-дәрмектер бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.
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Протокол об итогах 5412010-ЗЦП1
2021-02-12 17:14:26

Заказчик 990240004320, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский
высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

№ закупки 5412010-ЗЦП1
Наименование закупки Медикаменты
Дата начала приема заявок 2021-02-05 17:10:00
Дата окончания приема заявок 2021-02-12 17:10:00
Наименование организатора Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж"
управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес организатора 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.

Лот № 42472991-ЗЦП1
Наименование лота Кислота ацетилсалициловая, кислота лимонная безводная, натрия гидрокарбонат
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

69

Запланированная сумма, тенге 138
Единица измерения Упаковка
Количество 2

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 65.4 130.8 2021-02-12 09:30:44.683
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Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42472991-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42472893-ЗЦП1
Наименование лота Нитроглицерин
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

510

Запланированная сумма, тенге 510
Единица измерения Упаковка
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма поставщика Дата и время подачи заявки

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42472893-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42472603-ЗЦП1
Наименование лота Преднизолон
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

402.5

Запланированная сумма, тенге 1610
Единица измерения Упаковка
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Количество 4

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 3

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 330 1320 2021-02-12 09:30:44.683
2 Ангел 861105451350 248 992 2021-02-12 16:45:39.960
3 Товарищество с ограниченной ответственностью

"LVN-kz"
210240000971 200 800 2021-02-12 15:53:29.613

1. Определить победителем по лоту № 42472603-ЗЦП1 : 210240000971 Товарищество с ограниченной ответственностью "LVN-kz" , потенциальным
поставщиком, занявшим второе место 861105451350 Ангел
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 210240000971 Товарищество с ограниченной ответственностью "LVN-kz" .

Лот № 42472930-ЗЦП1
Наименование лота Кеторолак
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

1299.5

Запланированная сумма, тенге 2599
Единица измерения Упаковка
Количество 2

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения
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Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 1100 2200 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42472930-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473693-ЗЦП1
Наименование лота Диосмектит
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

2087.25

Запланированная сумма, тенге 10436.25
Единица измерения Упаковка
Количество 5

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма поставщика Дата и время подачи заявки

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473693-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473086-ЗЦП1
Наименование лота Тонометр
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
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Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

4393

Запланированная сумма, тенге 8786
Единица измерения Штука
Количество 2

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 ТОО "Медика KZ" 151040023457 4240 8480 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 3700 7400 2021-02-12 09:30:44.683

1. Определить победителем по лоту № 42473086-ЗЦП1 : 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , потенциальным поставщиком,
занявшим второе место 151040023457 ТОО "Медика KZ"
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар .

Лот № 42472837-ЗЦП1
Наименование лота Перекись водорода  
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

57.5

Запланированная сумма, тенге 575
Единица измерения Флакон
Количество 10
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Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 44 440 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42472837-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473823-ЗЦП1
Наименование лота Перчатки
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

109.25

Запланированная сумма, тенге 43700
Единица измерения Пара
Количество 400

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 108 43200 2021-02-12 09:30:44.683
2 ТОО "Медика KZ" 151040023457 107 42800 2021-02-12 15:46:13.216
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1. Определить победителем по лоту № 42473823-ЗЦП1 : 151040023457 ТОО "Медика KZ" , потенциальным поставщиком, занявшим второе место
160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 151040023457 ТОО "Медика KZ" .

Лот № 42473432-ЗЦП1
Наименование лота Шприц
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

14.95

Запланированная сумма, тенге 1495
Единица измерения Штука
Количество 100

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 ТОО "Медика KZ" 151040023457 10.1 1010 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 10.01 1001 2021-02-12 09:30:44.683

1. Определить победителем по лоту № 42473432-ЗЦП1 : 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , потенциальным поставщиком,
занявшим второе место 151040023457 ТОО "Медика KZ"
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар .

Лот № 42473811-ЗЦП1
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Наименование лота Перчатки
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

126.5

Запланированная сумма, тенге 75900
Единица измерения Пара
Количество 600

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 3

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 ИП "AKA" 920210450125 118 70800 2021-02-12 13:44:27.309
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 110 66000 2021-02-12 09:30:44.683
3 ИП "АСАР" 890418450871 108 64800 2021-02-12 14:11:51.882

1. Определить победителем по лоту № 42473811-ЗЦП1 : 890418450871 ИП "АСАР" , потенциальным поставщиком, занявшим второе место 160441001029
филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 890418450871 ИП "АСАР" .

Лот № 42473759-ЗЦП1
Наименование лота Эпинефрин
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
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Запланированная цена за
единицу, тенге

1020

Запланированная сумма, тенге 1020
Единица измерения Упаковка
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 875 875 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473759-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42472800-ЗЦП1
Наименование лота Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая

таблетка
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

80.5

Запланированная сумма, тенге 4025
Единица измерения Упаковка
Количество 50

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения
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Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 52 2600 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42472800-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473148-ЗЦП1
Наименование лота Лейкопластырь
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

1437.5

Запланированная сумма, тенге 14375
Единица измерения Упаковка
Количество 10

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 3

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 Индивидуальный предприниматель " AISHA " 951109450223 1300 13000 2021-02-12 11:06:50.079
2 ТОО "Медика KZ" 151040023457 500 5000 2021-02-12 15:46:13.216
3 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 450 4500 2021-02-12 09:30:44.683

1. Определить победителем по лоту № 42473148-ЗЦП1 : 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , потенциальным поставщиком,
занявшим второе место 151040023457 ТОО "Медика KZ"
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2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар .

Лот № 42473369-ЗЦП1
Наименование лота Аскорбиновая кислота, Димедрол, Рутин, Кальция глюконат, Парацетамол
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

1220

Запланированная сумма, тенге 2440
Единица измерения Упаковка
Количество 2

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма поставщика Дата и время подачи заявки

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473369-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473023-ЗЦП1
Наименование лота Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

264

Запланированная сумма, тенге 1320
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Единица измерения Упаковка
Количество 5

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 227 1135 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473023-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473297-ЗЦП1
Наименование лота Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая

таблетка
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

97.75

Запланированная сумма, тенге 1955
Единица измерения Упаковка
Количество 20

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1
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№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 56 1120 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473297-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473565-ЗЦП1
Наименование лота Цетилпиридиния хлорид
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

75.9

Запланированная сумма, тенге 7590
Единица измерения Штука
Количество 100

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 43 4300 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473565-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473197-ЗЦП1
Наименование лота Йод
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Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский
высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

161

Запланированная сумма, тенге 2415
Единица измерения Флакон
Количество 15

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма поставщика Дата и время подачи заявки

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473197-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных ценовых предложений
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473278-ЗЦП1
Наименование лота Каптоприл
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

143.75

Запланированная сумма, тенге 718.75
Единица измерения Упаковка
Количество 5

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения
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Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 123 615 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473278-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473648-ЗЦП1
Наименование лота Аммиак
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

113.85

Запланированная сумма, тенге 1138.5
Единица измерения Флакон
Количество 10

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 94.5 945 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473648-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42472657-ЗЦП1
Наименование лота Бинт
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Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский
высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

92

Запланированная сумма, тенге 9200
Единица измерения Штука
Количество 100

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 Индивидуальный предприниматель " AISHA " 951109450223 91 9100 2021-02-12 11:06:50.079
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 83 8300 2021-02-12 09:30:44.683

1. Определить победителем по лоту № 42472657-ЗЦП1 : 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , потенциальным поставщиком,
занявшим второе место 951109450223 Индивидуальный предприниматель " AISHA "
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар .

Лот № 42473418-ЗЦП1
Наименование лота Салфетка
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

805

Запланированная сумма, тенге 24150
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Единица измерения Упаковка
Количество 30

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 672 20160 2021-02-12 09:30:44.683
2 ТОО "Медика KZ" 151040023457 631 18930 2021-02-12 15:46:13.216

1. Определить победителем по лоту № 42473418-ЗЦП1 : 151040023457 ТОО "Медика KZ" , потенциальным поставщиком, занявшим второе место
160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 151040023457 ТОО "Медика KZ" .

Лот № 42473051-ЗЦП1
Наименование лота Ацетилсалициловая кислота, аскорбиновая кислота
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

97.75

Запланированная сумма, тенге 293.25
Единица измерения Упаковка
Количество 3

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения
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Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 44 132 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473051-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473532-ЗЦП1
Наименование лота Салфетка
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

150

Запланированная сумма, тенге 750
Единица измерения Упаковка
Количество 5

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 86 430 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473532-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473256-ЗЦП1
Наименование лота Сальбутамол
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Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский
высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

667

Запланированная сумма, тенге 667
Единица измерения Упаковка
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 563 563 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473256-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473560-ЗЦП1
Наименование лота Бриллиантовый зеленый
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

69

Запланированная сумма, тенге 1035
Единица измерения Флакон
Количество 15

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0
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№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 60 900 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473560-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473172-ЗЦП1
Наименование лота Уголь
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

33.35

Запланированная сумма, тенге 333.5
Единица измерения Упаковка
Количество 10

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 26.8 268 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473172-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».
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Лот № 42473317-ЗЦП1
Наименование лота Шприц
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

12.65

Запланированная сумма, тенге 1265
Единица измерения Штука
Количество 100

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 2

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 ТОО "Медика KZ" 151040023457 10.29 1029 2021-02-12 15:46:13.216
2 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 9.78 978 2021-02-12 09:30:44.683

1. Определить победителем по лоту № 42473317-ЗЦП1 : 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар , потенциальным поставщиком,
занявшим второе место 151040023457 ТОО "Медика KZ"
2. Заказчику Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский высший колледж" управления
здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «О государственных
закупках», заключить договор о государственных закупках с 160441001029 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар .

Лот № 42473231-ЗЦП1
Наименование лота Диклофенак
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
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Запланированная цена за
единицу, тенге

189.75

Запланированная сумма, тенге 569.25
Единица измерения Упаковка
Количество 3

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за
единицу

Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 170 510 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473231-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Лот № 42473783-ЗЦП1
Наименование лота Кофеина-бензоата натрия
Наименование заказчика Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский медицинский

высший колледж" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес заказчика 551010000, 140003, Казахстан, г. Павлодар, ул. И.БАЙЗАКОВА, д. 151, оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

450

Запланированная сумма, тенге 450
Единица измерения Упаковка
Количество 1

Ценовые предложения потенциальных поставщиков, автоматически отклоненные веб-порталом: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Причина отклонения
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Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма
поставщика Дата и время подачи заявки

1 филиал ТОО "АЛЬЯНС-ФАРМ" в г.Павлодар 160441001029 204.7 204.7 2021-02-12 09:30:44.683

Признать государственную закупку Медикаменты по лоту № 42473783-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.


