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      2. Тауарларды немесе көрсетілетін қызметті сатып алу жөніндегі осы 

конкурс үшін №1 лот (дәрі дәрмектер)- 208000 (екі жүз сегіз мың) теңге. 

Оның ішінде ҚҚС сомасы- 22286 (жиырма екі мың екі жүз сексен алты) 

теңге; №2 лот (жиhаздар)-3415000 (үш миллион төрт жүз оң бес мың) теңге. 

Оның ішінде ҚҚС сомасы 365893 (үш жүз алпыс бес мың сегіз жүз тоқсан 

үш) теңге; №3 лот (ғимараттағы ағымдағы жөндеу жұмыстары)-10679000 (оң 

миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың) теңге. Оның ішінде ҚҚС сомасы 

1144179 (бір миллион бір жүз қырық төрт мың бір жүз жетпіс тоғыз) теңге.   

      Осы Конкурстық құжаттама мыналарды: 

Конкурстық құжаттамаға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес нысандар  

бойынша заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған  

өтінімді;        

Конкурстық құжаттамаға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес көрсетілетін 

қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні таңдау бойынша конкурстық 

құжаттамаға техникалық тапсырманы;        

Конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес таңдау 

өлшемшарттарын; 

Конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің тізбесін қамтиды;        

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа 

қатысуға өтінімімен қоса көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды 

сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа 

қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді төменде аталған нысандардың 

біреуімен енгізеді: 

1) мынадай банк шотында  орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген 

ақшалай жарнасы:  

ШҚ ББ «Қосалқы мектеп-интернаты» КММ, Шымкент қ., М.Маметова 

көшесі, 95А ғимарат 

Банктік деректемелер: 

Шымкент қ. бойынша Қазынашылық Департаменті 

Код ММ 3609910  

KZ370705023609910001 (арнайы шот)  

БСК KKMFKZ2A;  

БСН 991040002200.  

2) банктік кепілдік. 

      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірінің 2016 жылғы 30 

маусымдағы № 412 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14223 болып тіркелген) Баланың 

құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың 

тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларының 24-

тармағына сәйкес әлеуетті өнім беруші немесе оның сенімхат бойынша 

өкілі құжаттар пакетін 10.09.2021ж сағат 10-00 дейін мерзімді қоса алғанда 

конкурсты ұйымдастырушының Шымкент қаласы білім басқармасының 

«Қосалқы мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 

160013, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А 



ғимарат мекен жайында орналасқан пошталық мекенжайына жібереді немесе 

комиссияның хатшысына (есеп-қисап бөлімі)  қолма-қол береді. 

      Әлеуетті өнім беруші құжаттарды конкурсты ұйымдастырушыға 

тігілген, парақтары нөмірленген түзетусіз түрінде ұсынады. Өтінімнің 

соңғы парағына бірінші басшының қолы қойылады және мөрімен (болған 

жағдайда) бекітіледі. 

      Конкурсты ұйымдастырушы белгілеген мерзім өткеннен кейін 

ұсынылған құжаттар тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге 

қайтарылады. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Баланың құқықтарын қорғау  

                                                                                      жөніндегі функцияларды жүзеге  

                                                                                      асыратын ұйымдардың тауарлары  

                                                                                      мен көрсетілетін қызметтерін  

                                                                                      жеткізушіні таңдау жөніндегі  

                                                                                      үлгілік конкурстық құжаттамаға  

                                                                                                       1-қосымша 

                                                                                                           нысан  

 Кімге ______________________ 

 (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Конкурсқа қатысуға өтінім 

(заңды тұлғалар үшін) 

      Кімнен_______________________________________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер: 

      1) Әлеуетті өнім берушінің заңды, пошталық мекенжайы және байланыс 

телефондары; 

      2) Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға 

қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы; 

      3) заңды тұлғаның бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

      4) заңды тұлғаның резиденттігі. 

      2.____________________________________________________________ 

      (заңды тұлғаның толық атауы) 

      осы өтініммен _______________________________________________ 

      (конкурстың толық атауы) 

      конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық 

құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес 

      ______________________________________________________________ 

      (қажеттісін көрсету керек) 

      қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді. 

      3._____________________________________________________________ 

      (заңды тұлғаның толық атауы) 

      осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында қарастырылған шектеулер туралы 

хабардар екендігін білдіреді. 

      4._____________________________________________________________ 

      (заңды тұлғаның толық атауы) 

       конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және 

конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, көрсетілетін қызметтер 

немесе сатып алынатын тауарлардың сапалық 

______________________________________________________ 

      (қажеттісін көрсету керек) 

      сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі туралы 

хабардар етілгендігін растайды. 

      5. Осы конкурстық өтінім күнтізбелік_______ күн ішінде қолданылады. 

      6. ____________________________________________________________ 

      (заңды тұлғаның толық атауы) 

      жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді 

шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз. 

      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.  

      Күні 



      Басшының қолы _______________________________________________ 

      (тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету) 

      М.О. (бар болса) 

 Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын 

ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі 

үлгілік конкурстық құжаттамаға 

 2-қосымша 

 нысан  

 Кімге ____________________________ 

(конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Конкурсқа қатысуға өтінім 

(жеке тұлға үшін) 

      Кімнен _______________________________________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

      1. Конкурсқа қатысуға үміткер болып тұрған жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) 

туралы мәліметтер: 

      1) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжатқа 

сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

      2) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың 

деректері (№, кім берген); 

      3) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы; 

      4) тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін 

өзге де құжаттың нөмірі; 

      5) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, 

ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының 

толық атауы мен мекенжайы; 

      6) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары, поштасының 

мекенжайы мен электрондық пошта мекенжайы (болған жағдайда); 

      7) жеке тұлғаның резиденттігі. 

      2. ___________________________________________________________ 

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі)  

      осы өтініммен конкурсқа 

      _____________________________________________________________ 

      (конкурстың толық атауын көрсету) 

      әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада 

көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету 

керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді. 

      3. ___________________________________________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

      осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында қарастырылған шектеулер туралы 

хабардар екендігін білдіреді. 

      4. ___________________________________________________________ 

      (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

      конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің 

құқығы, біліктілігі, көрсетілетін қызметтер немесе сатып алынатын тауарлардың 

сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер 

бергені үшін жауапкершілігі туралы хабардар етілгендігін растайды.  

      5. Осы конкурстық өтінім күнтүзбелік _____ күн ішінде қолданылады.  

      6.____________________________________________________________ 



      (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

      конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шарттың атқарылуын 

      қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада 

      енгізу міндеттеледі (конкурстық құжаттамада шарттың 

      орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).  

      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың 

      рөлін атқарады. 

      Күні 

      Басшының қолы _____________________________________________________ 

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету) 

      М.О. . (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 

тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 

таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 3-

қосымша 

 
 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесіне тауарларын немесе қызметін 

жеткізушіні біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін конкурс тәсілімен 

өнім берушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық 

тапсырма 

№1 лот Дәрі дәрмектер 

1 

Амосин 250 

мг №10 табл. 

/Амоксицилл
ин/     /Синтез 

/ Россия 

Амосин 250 мг 
№10 табл. 

/Амоксициллин/     

/Синтез / Россия 

Жүйелі қолдануға 
арналған бактерияға 

қарсы препараттар. Бета-

лактамдық Бактерияға 
қарсы препараттар-

пенициллиндер. Кең 

спектрлі пенициллиндер.  

Антибактериальные 

препараты для 

системного 

использования. Бета-
лактамные 

антибактериальные 

препараты – 
пенициллины. 

Пенициллины широкого 

спектра действия.  

2 

Анальгин 0,5 
№10 табл. 

/метамизол 

натрия /     

/20320/ 
Россия 

Анальгин 0,5 №10 

табл. /метамизол 

натрия /     /20320/ 

Россия 

Анальгиннің 
анальгетикалық, 

антипиретикалық және 

әлсіз қабынуға қарсы 
әсері бар. Бұл 

пиразолонның туындысы. 

Циклооксигеназаның 

белсенділігін бәсеңдетеді, 
простагландиндердің, 

эндоперекистің, белсенді 

оттегі радикалдарының 
түзілуін азайтады 

Анальгин обладает 
обезболивающим, 

жаропонижающим и 

слабым 
противовоспалительным 

действием. Является 

производным 

пиразолона. Угнетает 
активность 

циклооксигеназы, 

уменьшает образование 
простагландинов, 

эндоперекисей, 

активных кислородных 
радикалов 

3 

Анальгин 

50% 2 мл 

№10 амп. 
/метамизол 

натрия/     

/Новосибхим

фарм ОАО/ 
Россия 

Анальгин 50% 2 

мл №10 амп. 
/метамизол 

натрия/     

/Новосибхимфарм 

ОАО/ Россия 

Анальгин 50% 2 мл.№10 
амп.Сарғыш түсті мөлдір 

сұйықтық.Анальгин 

пиразолонның туындысы 
болып табылады және 

анальгетикалық, 

антипиретикалық және 

ашылмаған 
антиспазмодикалық 

әсерге ие. 

Анальгин 50% 2 мл.№10 

амп.Прозрачная 

жидкость желтоватого 
цвета.Анальгин 

является производным 

пиразолона и обладает 
обезболивающим, 

жаропонижающим и 

невыраженным 

спазмолитическим 
действиями. 



4 

Ангисепт 

№10 табл. / /     

/ЖанафармП
роизводитель 

лекарственны

х препара-/ 
Казахстан 

Ангисепт №10 

табл. / /     

/ЖанафармПроизв
одитель 

лекарственных 

препара-/ 
Казахстан 

Жалпақ цилиндрлі 

таблеткалар ашық сары 

түсті, шамалы шашырауы 
бар, диаметрі шамамен 12 

мм, биіктігі 4,0 ±0,2 мм. 

дәмі тәтті және қышқыл, 
иісі ерекше 

Плоскоцилиндрические 

таблетки светло-
желтого цвета с 

незначительными  

вкраплениями с риской 

и фаской, диаметром 
около 12 мм, высотой 

4,0 ±0,2 мм. Вкус кисло-

сладкий, запах 
специфический 

5 

Антигриппин 

№10 табл. / /     
/Эйкос Фарм 

/ Казахстан 

Антигриппин №10 

табл. / /     /Эйкос 

Фарм / Казахстан 

тұмау мен басқа да жедел 
респираторлық вирустық 

инфекцияларды 

симптоматикалық емдеу, 

қызба, бас ауруы 

 симптоматическое 

лечение гриппа и других 
острых респираторных 

вирусных инфекций, 

сопровождающихся 

лихорадкой, болью в 
горле, головной болью 

6 

Аптечка 

универсальна

я №21 / /     
/ТОО Mega 

Pharma / 

Казахстан 

Аптечка 
универсальная 

№21 / /     /ТОО 

Mega Pharma / 
Казахстан 

алғашқы көмек көрсетуге 

арналған таңу 
материалдарының, құрал-

саймандар мен 

айлабұйымдардың 
жиынтығы. Сондай-ақ, 

медициналық көмек пен 

медициналық көмек 

көрсетуге арналған дәрі-
дәрмектер болуы мүмкін. 

набор перевязочных 

материалов, 
инструментов и 

приспособлений, 

предназначенных для 
оказания первой 

помощи. Может также 

содержать 
лекарственные средства 

для оказания 

медикаментозной 

помощи и медицинской 
помощи. 

7 

Аскорбинова

я кислота кг / 

/     // Китай 

Аскорбиновая 

кислота кг / /     // 

Китай 

С дәрумені 

тапшылығының алдын 

алу және емдеу. 
Аскорбин қышқылына 

қажеттіліктің жоғарылау 

жағдайлары: қарқынды 
өсу кезеңі, теңгерімсіз 

тамақтану, психикалық 

және физикалық 
белсенділіктің 

жоғарылауы, ауыр 

аурулардан кейінгі 

қалпына келтіру кезеңі, 
жедел респираторлық 

аурулардың фебрильді 

жағдайлары, жедел 
респираторлық вирустық 

инфекциялар, ұзақ 

мерзімді созылмалы 

инфекциялар 

Профилактика и 

лечение дефицита 

витамина С. 
Состояния повышенной 

потребности в 

аскорбиновой кислоте: 
период интенсивного 

роста, 

несбалансированное 
питание, повышенные 

умственные и 

физические нагрузки, 

период 
реконвалесценции после 

тяжелых заболеваний, 

лихорадочных 
состояний на фоне 

острых респираторных 

заболеваний, острые 
респираторно-вирусные 

инфекции, длительно 

текущие хронические 

инфекции 



8 

Аскорутин 

№50 табл //     
//Эко// 

Россиия 

Аскорутин №50 

табл //     //Эко// 

Россиия 

Аскорутин - құрамында 

аскорбин қышқылы мен 

рутозид бар витамин. 

Аскорбин қышқылы 
тотығу -тотықсыздану 

процестерін, көмірсу 

алмасуын, қанның ұюын, 
тіндердің регенерациясын 

реттеуге қатысады және 

организмнің төзімділігін 
арттыруға көмектеседі. 

Аскорутин- витамин, 

содержащий 
аскорбиновую кислоту и 

рутозид. Аскорбиновая 

кислота участвует в 

регуляции 
окислительно-

восстановительных 

процессов, углеводного 
обмена, свертываемости 

крови, регенерации 

тканей, способствует 
повышению 

сопротивляемости 

организма. 

9 

Атропина 

сульфат 0,1% 

1мл №10* 

амп. /  /     
/ГНЦЛС  

ООО Опыт з-

д / Украина 

Атропина сульфат 
0,1% 1мл №10* 

амп. /  /     

/ГНЦЛС  ООО 

Опыт з-д / 
Украина 

Атропин сульфаты-м-

холинергиялық 
рецепторлардың 

блокаторы; мускариндік 

рецепторлардың m1, m2 

және m3 кіші түрлерімен 
байланысады. Орталық 

және перифериялық м-

холинергиялық 
рецепторларға әсер етеді. 

Аз дәрежеде ол 

холинорецепторларға 
әсер етеді. Қарашықты 

кеңейтеді, көзішілік 

сұйықтықтың сыртқа 

шығуын тежейді, 
көзішілік қысымды 

жоғарылатады, 

аккомодацияның сал 
болуына әкеледі. 

Холиномиметикалық 

препараттарды енгізгенде 

атропиннің кеңейтілген 
оқушысы қысылмайды. 

Максималды мидриаз 30-

40 минутта пайда болады 
және 7-10 күнге 

созылады. 

Атропина сульфат — 
блокатор м-

холинорецепторов, 

связывается с м1-, м2- и 
м3- подтипами 

мускариновых 

рецепторов. Влияет как 

на центральные, так и 
периферические м-

холинорецепторы. В 

меньшей степени влияет 
на н-холинорецепторы. 

Расширяет зрачок, 

затрудняет отток 

внутриглазной 
жидкости, повышает 

внутриглазное давление, 

вызывает паралич 
аккомодации. Зрачок, 

расширенный 

атропином, не 
суживается при 

инстилляции 

холиномиметических 

средств. Максимальный 
мидриаз наступает через 

30-40 минут и 

сохраняется в течение 7-
10 дней. 

1

0 

Ацикловир-
Акос 200мг 

№20 табл. 

/Ацикловир  /     
/Синтез АО/ 

Россия 

Ацикловир-Акос 

200мг №20 табл. 
/Ацикловир  /     

/Синтез АО/ 

Россия 

Ацикловир - ақ 

кристалды ұнтақ, суда ең 

жоғары ерігіштігі (37 °C 
кезінде) 2,5 мг/мл, 

молекулалық салмағы 

225,21. Ацикловир 
натрий тұзы-судағы ең 

жоғары ерігіштігі (25 °c 

кезінде) 100 мг/мл-ден 

асады, молекулалық 
салмағы 247,19; 

дайындалған ерітіндінің 

(50 мг/мл) РН шамамен 

Ацикловир — белый 

кристаллический 

порошок, максимальная 
растворимость в воде 

(при 37 °C) 2,5 мг/мл, 

молекулярная масса 
225,21. Ацикловира 

натриевая соль — 

максимальная 

растворимость в воде 
(при 25 °C) превышает 

100 мг/мл, 

молекулярная масса 



11 құрайды. 247,19; приготовленный 

раствор (50 мг/мл) 
имеет pH примерно 11. 

1
1 

Бинт 

нестерильны

й 7х14 / /     
/Baxtteks-

Farm ООО / 

Узбекистан 

Бинт 
нестерильный 

7х14 / /     

/Baxtteks-Farm 

ООО / Узбекистан 

бекітуге, қолдануға, 
хирургиялық 

таңғыштарды шығаруға 

арналған. Материал - 
техникалық талаптарға 

сай ағартылған 

медициналық дәке 

«ГОСТ 9412-93. 
Медициналық дәке. 

Жалпы техникалық 

шарттар » 

предназначен для 

фиксации, наложения, 
изготовления 

операционно-

перевязочных средств. 
Материал - медицинская 

отбеленная марля, 

соответствующая 

техническим 
требованиям «ГОСТ 

9412-93. Марля 

медицинская. Общие 
технические условия» 

1

2 

Бисептол 120 

мг №20 табл. 
/Ко-

тримоксазол /     

/Польфа АО/ 
Польша 

Бисептол 120 мг 

№20 табл. /Ко-

тримоксазол /     
/Польфа АО/ 

Польша 

Бисептол-бактерицидтік 

әсерінің кең спектрі бар 

біріктірілген Бактерияға 
қарсы препарат, оның 

механизмі микробтық 

жасушалардағы фолаттар 
биосинтезінің бөгелуіне 

байланысты 

Бисептол - 

комбинированный 

антибактериальный 
препарат с широким 

спектром 

бактерицидного 
действия, механизм 

которого обусловлен 

блокированием 
биосинтеза фолатов в 

микробных клетках 

1

3 

Валидол 0,06 
№10 //     

/Фармак 

ОАО/ 

Украина 

Валидол 0,06 №10 

//     /Фармак 

ОАО/ Украина 

Таблеткалар жалпақ 

цилиндр пішінді, фаской 
және риской, ақ немесе 

сарғыш-ақ түсті, тән иісі 

ментол. Таблеткалардың 

бетінде сұр дақтар мен 
ұнтақ қант ұнтағы бар. 

 

Таблетки 
плоскоцилиндрической 

формы с фаской и 

риской, белого или 
желтовато-белого цвета, 

с характерным запахом 

ментола. На 

поверхности таблеток 
допускаются серые 

вкрапления и налет 

порошка сахарной 
пудры. 



1

4 

Вата 100 г 

нест, //     

/CHASHMA / 
Узбекистан 

Вата 100 г нест, //     
/CHASHMA / 

Узбекистан 

Стерильді емес 

медициналық 

гигроскопиялық 
гигиеналық мақта хлор 

қолданбай ағартылған 

100% жоғары сапалы 
мақтадан жасалған. 

Мақта жүнін өндірудің 

озық технологиясының 
арқасында ешқандай 

қоспалар мен 

қоспаларсыз экологиялық 

таза өнім болып 
табылады. Стерильді емес 

мақта жүні сыртқы иіссіз 

ақ түсті болады. 
Стерильді емес мақта 

ролик түрінде келеді. 

Роликтің салмағы 100 г. 

Вата медицинская 

гигроскопическая 
гигиеническая 

нестерильная 

изготовлена из 100% 

хлопка высокого 
качества, отбеленного 

без применения хлора. 

Благодаря передовой 
технологии 

производства вата 

является экологически 
чистым продуктом, без 

каких либо добавок и 

примесей. Вата 

нестерильная имеет 
идеально белый цвет без 

посторонних запахов. 

Вата нестерильная 
поставляется в виде 

ролика. Вес ролика 100 

г. 

1
5 

Вечерняя 

Валериана 

0,18 гр №60 
табл / /     

/Биокор ООО  

/ Россия 

Вечерняя 
Валериана 0,18 гр 

№60 табл / /     

/Биокор ООО  / 

Россия 

Қабықпен қапталған 

таблеткалар, ашық-
қоңырдан жасыл түске 

дейін қара-қоңырға дейін, 

биконвекс беті бар, 

қиылысқан, ерекше иісі 
бар. 

Таблетки, покрытые 
оболочкой, от светло-

коричневого с 

зеленоватым оттенком 
до темно-коричневого 

цвета, с 

двояковыпуклой 

поверхностью, с 
вкраплениями, со 

специфическим 

запахом. 

1

6 

Глистогон 

№10 табл. / /     

/Леовит  / 

Казахстан 

Глистогон №10 

табл. / /     /Леовит  
/ Казахстан 

Ащы жусан, асқабақ 

тұқымы, жаңғақ, 

сарымсақ, қалампыр, 
магний сульфаты. Әр 

түрлі этиологиядағы 

гельминтозға қарсы 
агент: аскаридоз 

(аскарис), энтеробиоз 

(ішек құрттары), цестодоз 

және т.б., қалпына 
келтіретін, ішетін әсерге 

ие. Дәрілік 

антигельминтикалық 
препараттардың 

тиімділігін арттырады, 

Гельминттердің дәрілік 
препараттарға 

төзімділігінің пайда 

болуына жол бермейді. 

Полынь горькая, семя 

тыквы, грецкий орех, 

чеснок, гвоздика, 

магния сульфат.   
Противогельминтное 

средство при 

гельминтозах различной 
этиологии: аскаридозе 

(аскариды), энтеробиозе 

(острицы), цестодозах и 
др., оказывает 

общеукрепляющее, 

слабительное действие. 

Повышает 
эффективность 

лекарственных 

антигельминтных 
препаратов, 

препятствует 

возникновению 

устойчивости 
гельминтов к 

лекарственным 

препаратам.  



1

7 

Глицин Озон 

100 мг №50 
табл.лингв //     

/Озон ООО  / 

Россия 

Глицин Озон 100 

мг №50 
табл.лингв //     

/Озон ООО  / 

Россия 

Стресс жағдайлары, 

психоэмоционалды 

стресс, қозғыштықтың 

жоғарылауы, 
эмоционалды 

тұрақсыздық, невроздар, 

неврозға ұқсас жағдайлар, 
вегетативті-тамырлы 

дистония, 

нейроинфекциялар мен 
ми жарақаттарының 

салдары, 

энцефалопатияның 

әртүрлі формалары 
(перинатальды және 

басқа нысандар), соның 

ішінде алкоголь, 
ұйқының бұзылуы. 

Стрессовые состояния, 

психоэмоциональное 
напряжение, 

повышенная 

возбудимость, 

эмоциональная 
лабильность, неврозы, 

неврозоподобные 

состояния, 
вегетососудистая 

дистония, последствия 

нейроинфекций и 
черепно-мозговой 

травмы, различных 

форм энцефалопатий 

(перинатальные и др. 
формы), в т.ч. 

алкогольного генеза, 

нарушение сна. 

1

8 

Глюкоза 5% 
200 мл 

//Декстроза/   

/     //Келун-
Казфарм 

ТОО/ / Китай 

Глюкоза 5% 200 

мл //Декстроза/   /     

//Келун-Казфарм 
ТОО/ / Китай 

5% глюкоза ерітіндісі 

изотоникалық болып 

табылады. Глюкозаның 
тіндердегі метаболизмі 

кезінде организмнің 

өміріне қажетті 
энергияның едәуір 

мөлшері бөлінеді. 

Ерітінді тамырлы 

төсектен тез шығарылады 
және айналымдағы қан 

көлемін уақытша 

арттырады. 

Раствор глюкозы 5 % 

является 

изотоническим. При 

метаболизме глюкозы в 
тканях выделяется 

значительное 

количество энергии, 
необходимое для 

жизнедеятельности 

организма. Раствор 

быстро выводится из 
сосудистого русла и 

лишь временно 

увеличивает объем 
циркулирующей крови. 

1
9 

Грелка 

резиновая 

Bееhotex №1, 
2000мл, 

зеленая, 

индивидуаль

ная упаковка 
//     

/Yangzhou 

Hong Wang 
rubber&plasti

c products 

factory/ 
Китай 

Грелка резиновая 
Bееhotex №1, 

2000мл, зеленая, 

индивидуальная 

упаковка //     
/Yangzhou Hong 

Wang 

rubber&plastic 
products factory/ 

Китай 

Резеңке жылытқыш-бұл 

үйде жылу 
процедуралары үшін ең 

қарапайым және жиі 

қолданылатын 
медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың бірі. - 

жылыту жастықшасы 
бұлшықетті босаңсытуға 

көмектеседі, ішкі 

ағзалардың тегіс 

бұлшықеттерінің спазмын 
жеңілдетеді, ауырсынуды 

азайтады; - ыстық та, 

суық та болуы мүмкін, 
кейде оған тіпті кішкене 

Мұз кесектері қосылады; 

- беттің құрылымы - 

қабырғалы, бұл оның 
денеден тайып кетуіне 

жол бермейді. 

Резиновая грелка одно 

из простейших и 

наиболее часто 
употребляемых в 

домашних условиях 

изделий медицинского 
назначения для 

тепловых процедур. - 

грелка способствует 
расслаблению мышц, 

снимает спазм гладкой 

мускулатуры 

внутренних органов, 
уменьшает болевые 

ощущения; - может 

быть как горячей, так и 
холодной, иногда в неё 

добавляют даже мелкие 

куски льда; - структура 

поверхности - 
ребристая, что 

позволяет ей не 

соскальзывать с тела 



2

0 

Диазолин 0,1 
г №10 табл. 

/Мебгидроли

н  /     
/Фармак 

ПАО / 

Украина 

Диазолин 0,1 г 

№10 табл. 

/Мебгидролин  /     
/Фармак ПАО / 

Украина 

Диазолин Н1-гистаминдік 

рецепторлардың 
блокаторы болып 

табылады. Аллергияға 

қарсы әсері бар, 

шырышты қабықтардың 
ісінуін азайтады. 

Бронхтардың, ішектің 

тегіс бұлшықеттеріне 
қатысты гистаминнің 

спазмогендік әсерін 

әлсіретеді және 
гистаминнің гипотензивті 

әсерін, сондай-ақ оның 

қан тамырларының 

өткізгіштігіне әсерін 
азайтады. 

 

Диазолин является 
блокатором Н1-

гистаминовых 

рецепторов. Обладает 

противоаллергическим 
действием, уменьшает 

отек слизистых 

оболочек. Ослабляет 
спазмогенный эффект 

гистамина в отношении 

гладких мышц бронхов, 
кишечника и уменьшает 

гипотензивное действие 

гистамина, а также его 

влияние на 
проницаемость сосудов. 

2

1 

Димедрол 1% 

1мл №10 амп. 

//дифенгидра

мин/  /     
/Химфарм 

АО / 

Казахстан 

Димедрол 1% 1мл 

№10 амп. 

//дифенгидрамин/  
/     /Химфарм АО 

/ Казахстан 

Планшеттер ақ немесе ақ 

дерлік, тегіс беті бар. 

Таблетканың бір жағында 

фаска, екінші жағында-
фаска және крест 

түріндегі фирмалық 

логотип бар. 

Таблетки белого или 

почти белого цвета, с 
плоской поверхностью. 

На одной стороне 

таблетки имеется фаска, 

на другой - фаска и 
фирменный логотип в 

виде креста. 

2

2 

Ибупрофен 
0,2 мг №10 

табл. 

/Ибупрофен /     
/Борисовский 

завод 

медицинских 

препаратов 
ОАО      / 

Беларусь 

Ибупрофен 0,2 мг 

№10 табл. 

/Ибупрофен /     
/Борисовский 

завод 

медицинских 

препаратов ОАО      
/ Беларусь 

бұл стероид емес 

қабынуға қарсы агент 
(NSAID). Қабынуға 

қарсы, анальгетикалық 

және антипиретикалық 
әсері бар. Әсер ету 

механизмі 

циклоокигеназа-1 және 2 
белсенділігін таңдамай 

бәсеңдетуден тұрады, бұл 

простагландин синтезін 

басуға әкеледі және 
қабыну медиаторларының 

шығарылуына жол 

бермейді. 

это нестероидное 

противовоспалительное 
средство (НПВП). 

Оказывает 

противовоспалительное, 
анальгезирующее и 

жаропонижающее 

действие. Механизм 
действия заключается в 

неизбирательном 

угнетении активности 

циклоокигеназы-1 и 2, 
что приводит к 

подавлению синтеза 

простагландина и 
препятствует 

высвобождению 

медиаторов воспаления. 

2

3 

Ингалипт-Н 

30,0 аэр. //     

/Микрофарм / 

Украина 

Ингалипт-Н 30,0 

аэр. //     

/Микрофарм / 

Украина 

Ингалипт-Н представляет 
собой прозрачную 

жидкость от светло-

желтого до темно-

желтого цвета со 
специфическим запахом; 

Ингалипт-Н 

представляет собой 

прозрачную жидкость 

от светло-желтого до 
темно-желтого цвета со 

специфическим 

запахом; 



2
4 

Канюля 

внутривенны
й 

периферичес

кий 

Bioflokage 
Budget р.20G 

c 

инъекционны
м клапаном //     

/MEDIPLUS/ 

ИНДИЯ 

Канюля 

внутривенный 

периферический 
Bioflokage Budget 

р.20G c 

инъекционным 
клапаном //     

/MEDIPLUS/ 

ИНДИЯ 

Ине түтігінен, катетер 

түтігінен, инъекциялық 

клапанның катетер 
түтігінен, ине түтігінен, 

қан қайтару камерасынан, 

штепсельден тұрады 

Состоит из трубки иглы, 

трубки катетера, канюли 

катетера инъекционного 
клапана, канюли иглы, 

камеры возврата крови, 

заглушки 

2

5 

Кетанов 10мг 
№100 табл. 

/Кеторолак /     

/S.C. Terapia 
S.A. / 

Румыния 

Кетанов 10мг 

№100 табл. 
/Кеторолак /     

/S.C. Terapia S.A. / 

Румыния 

Ақ түстен ақ түске 

дейінгі, дөңгелек, қос 

дөңес пішінді, үлбірлі 
қабықпен қапталған, бір 

жағында "KVT" деген 

жазу басылған 
таблеткалар. 

Таблетки от белого до 
почти белого цвета, 

круглой, 

двояковыпуклой формы, 
покрытые пленочной 

оболочкой, с 

выдавленной надписью 
"KVT”  на одной 

стороне. 

2
6 

Кордиамин 

25% 2мл №10 
амп. 

/никетамид   /     

/Здоровье ФК 
ООО / 

Украина 

Кордиамин 25% 
2мл №10 амп. 

/никетамид   /     

/Здоровье ФК 
ООО / Украина 

Өзіне тән иісі бар мөлдір, 

түссіз немесе сәл боялған 

ерітінді. 

Прозрачный, 

бесцветный или слегка 
окрашенный раствор с 

характерным запахом. 

2
7 

Кофеин-

Бензоат 

натрия 20% 

1мл №10 амп. 
/ /     

/Борисовский 

завод 
медицинских 

препаратов 

ОАО      / 
Беларусь 

Кофеин-Бензоат 
натрия 20% 1мл 

№10 амп. / /     

/Борисовский 
завод 

медицинских 

препаратов ОАО      
/ Беларусь 

Шай жапырақтарында 

(шамамен 2%), кофе 

тұқымдарында (1-2%), 
кола жаңғақтарында 

кездесетін Алкалоид. Ақ 

жібектей инелер 
кристалдары немесе ащы 

дәмі бар ақ кристалды 

ұнтақ, иіссіз. Суда баяу 
ериді, оңай-ыстық, қиын-

алкогольде. Ерітінділер 

бейтарап реакцияға ие. 

Алкалоид, 
содержащийся в листьях 

чая (около 2%), семенах 

кофе (1–2%), орехах 

кола. Белые 
шелковистые 

игольчатые кристаллы 

или белый 
кристаллический 

порошок горьковатого 

вкуса, без запаха. 
Медленно растворим в 

воде, легко — в горячей, 

трудно — в спирте. 

Растворы имеют 
нейтральную реакцию. 

2
8 

Левомицетин

-DF 0,5% 10 
мл гл.капли 

/Хлорамфени

кол/     
/Досфарм/ 

Казахстан 

Левомицетин-DF 

0,5% 10 мл 

гл.капли 
/Хлорамфеникол/     

/Досфарм/ 

Казахстан 

0,5% 8 мл, 10 мл, 15 мл 

көз тамшылары 1 мл 
препараттың құрамы 

құрамында: белсенді зат-

хлорамфеникол-5,0 мг 

қосымша заттар: бор 
қышқылы, натрий 

гидроксиді 1м ерітіндісі, 

инъекцияға арналған су 
сипаттамасы мөлдір 

түссіз немесе сарғыш-

жасыл сұйықтық.. 

Капли глазные 0,5 % 8 

мл, 10 мл, 15 мл Состав 
1 мл препарата 

содержит: активное 

вещество - 

хлорамфеникол – 5,0 мг 
вспомогательные 

вещества: кислота 

борная, натрия 
гидроксида раствор 1М, 

вода для инъекций 

Описание Прозрачная 



бесцветная или 

желтовато-зеленая 
жидкость. 

2

9 

Лейкопласты
рь 2,5х500 см 

медицинский 

гипоаллерген
ный на 

тканевой 

основе //     

/Changzhou 
Hualian 

Health 

Dressing 
Co.Ltd          / 

Китай 

Лейкопластырь 
2,5х500 см 

медицинский 

гипоаллергенный 
на тканевой 

основе //     

/Changzhou 

Hualian Health 
Dressing Co.Ltd          

/ Китай 

Жабысқақ сылақ-бұл 

жабысқақ масса 
қолданылатын жұқа мата 

жолағы. Ол теріге мықтап 

жабысып, мықтап 

жабысады 

Лейкопластырь – это 
тонкая тканевая 

полоска, на которую 

нанесена клейкая масса. 

Он плотно прилипает и 
прочно удерживается на 

коже 

3

0 

Лейкопласты

рь 
бактерицидн

ый 1,9х7,2 

Мультипласт 
//     

/Новосибхим

фарм ОАО / 
Россия 

Лейкопластырь 

бактерицидный 
1,9х7,2 

Мультипласт //     

/Новосибхимфарм 
ОАО / Россия 

Жабысқақ сылақ-бұл 

жабысқақ масса 
қолданылатын жұқа мата 

жолағы. Ол теріге мықтап 

жабысып, мықтап 
жабысады 

Лейкопластырь – это 
тонкая тканевая 

полоска, на которую 

нанесена клейкая масса. 
Он плотно прилипает и 

прочно удерживается на 

коже 

3

1 

Линимент 
Вишневского 

40 гр /  /     

/ТОО 

Шаншаров-
Фарм  / 

Казахстан 

Линимент 

Вишневского 40 

гр /  /     /ТОО 

Шаншаров-Фарм  
/ Казахстан 

Белгілі бір иісі бар ашық-
қоңырдан жасыл-қоңырға 

дейінгі Линимент. 

Құрамы. Бір туба (40 г) 
құрамында: белсенді 

заттар: қайың тар – 1,2 г, 

ксероформ – 1,2 г; 

қосымша заттар: сусыз 
коллоидты кремний 

диоксиді, кастор майы. 

Линимент от светло-

коричневого до 

зеленовато-коричневого 
цвета со специфическим 

запахом. Состав. Одна 

туба (40 г) содержит: 
действующих веществ: 

дёгтя берёзового – 1,2 г, 

ксероформа – 1,2 г; 

вспомогательные 
вещества: кремния 

диоксид коллоидный 

безводный, масло 
касторовое. 

3

2 

М.Лоринден 
А 15,0 //     

/Jelfa 

Фармзавод / 

Польша 

М.Лоринден А 

15,0 //     /Jelfa 

Фармзавод / 
Польша 

Белая со светло-желтым 

оттенком жирная, мягкая 

масса. 

Белая со светло-желтым 

оттенком жирная, 

мягкая масса. 



3
3 

М.Оксолинов

ая 0,25% 10г 

/Диоксотетра
гидрокситетр

агидронафтал

ин /     

/Алтайвитами
ны ЗАО  / 

Россия 

М.Оксолиновая 

0,25% 10г 
/Диоксотетрагидр

окситетрагидрона

фталин /     

/Алтайвитамины 
ЗАО  / Россия 

Оксолин-мұрынға 

қолдануға арналған 

вирусқа қарсы құрал. Ол 
тұмау вирусына қарсы 

вирусқа қарсы 

белсенділікке ие, 
вирустың жасуша 

мембранасының бетімен 

байланысатын жерлерін 
бітеп тастайды және 

вирустың жасушаларда 

көбеюіне жол бермейді. 

Herpes simplex вирустары, 
герпес зостер, 

аденовирустар, жұқпалы 

сүйелдер мен жұқпалы 
моллюскалардың 

вирустары 

диоксотетрагидрокситетр
агидронафталиннің 

әсеріне де сезімтал. 

Оксолин - 

противовирусное 
средство для назального 

применения. Обладает 

противовирусной 

активностью в 
отношении вируса 

гриппа, блокируя места 

связывания вируса с 
поверхностью 

клеточной мембраны, 

препятствует 
репродукции вируса в 

клетках. К действию 

диоксотетрагидрокситет

рагидронафталина 
чувствительны также 

вирусы Herpes simplex, 

опоясывающего 
герпеса, аденовирусы, 

вирусы инфекционных 

бородавок и 

контагиозного 
моллюска. 

3
4 

М.Тетрацикл

иновая 
глазная 1% 

3,0 гр. /  /     

/Татхимфарм
препараты 

ОАО / Россия 

М.Тетрациклинов

ая глазная 1% 3,0 

гр. /  /     
/Татхимфармпреп

араты ОАО / 

Россия 

Жақпа сарғыш немесе 
сарғыш-қоңыр түсті. 

Жергілікті қолдану 

кезінде жүйелік 
абсорбция төмен. 

Мазь желтоватого или 
желтовато-бурого цвета. 

При местном 

применении системная 
абсорбция низкая. 

3

5 

Маска мед 3-

х сл.на 

резинках   

/Ningbo/ /                                                                                                    
/     /Ningbo 

Greetmed 

Medical 
Instruments 

Co.           / 

Китай 

Маска мед 3-х 
сл.на резинках   

/Ningbo/ /                                                                                                    

/     /Ningbo 
Greetmed Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

Жоғары сапалы 2, 3 

қабатты тоқыма емес 

материалдан жасалған. 
Өнімнің ортасында 

орналасқан үш бүктеме 

бет маскасын ыңғайлы 
орналастыруға арналған. 

Ие жоғары 

воздухопроницаемостью. 
Тек бір реттік 

пайдалануға арнал 

Изготовлена из 
высококачественного 2-

х, 3-х слойного 

нетканого материала. 

Три складки, 
расположенные в 

середине изделия, 

предназначены для 
более удобного 

расположения маски на 

лице. Обладает высокой 
воздухопроницаемость

ю. Только для 

одноразового 

использования. 

3

6 

Метрогил 1% 

30 гр гель /   /     
/  / Индия 

Метрогил 1% 30 

гр гель /   /     /  / 
Индия 

Түссізден сарыға дейін 

біртекті гель. 

Имидазолдар тобынан 
кең спектрлі 

синтетикалық микробқа 

қарсы және протозойға 

қарсы агент. Сырттан 
қолданған кезде 

Метрогил ® гелі қызуға 

қарсы әсер етеді, оның 

Однородный гель от 

бесцветного до желтого 

цвета. Синтетическое 
противомикробное и 

противопротозойное 

средство широкого 

спектра действия из 
группы имидазолов. 

При наружном 

применении Метрогил® 



механизмі белгісіз. 

Анаэробтарға қатысты 
белсенді 

гель оказывает 

противоугревое 
действие, механизм 

которого неизвестен. 

Активен в отношении 

анаэробов 

3
7 

Мукалтин 

0,05 мг №10 

табл. /  /     
/АО 

"Химфарм"   

Казахстан 

Мукалтин 0,05 мг 

№10 табл. /  /     
/АО "Химфарм"   

Казахстан 

Таблеткалар ашық сұрдан 

қоңыр-сұрға дейін, ақ 
дақтары бар, жалпақ 

цилиндр тәрізді, фаскалы. 

Таблетки от светло-

серого до коричневато-

серого цвета с белыми 
вкраплениями, 

плоскоцилиндрической 

формы, с фаской. 

3
8 

Натрия 

хлорид, раст. 
для инфузий 

0,9% 200 мл /   

/     /Келун    / 

Казахстан-
Китай 

Натрия хлорид, 
раст. для инфузий 

0,9% 200 мл /   /     

/Келун    / 

Казахстан-Китай 

Түссіз, мөлдір сұйықтық. 

Натрий хлоридінің 
изотоникалық ерітіндісі 

ағзаның әртүрлі 

патологиялық 
жағдайларында натрий 

тапшылығын толтырады, 

қан мен жасушааралық 

сұйықтықтың 
осмотикалық қысымын 

қалпына келтіруге ықпал 

етеді, детоксикация 
әсерін береді. 

Бесцветная, прозрачная 

жидкость. 
Изотонический раствор 

натрия хлорида в 

значительных объемах 
восполняет дефицит 

натрия при различных 

патологических 
состояниях организма, 

способствует 

восстановлению 

осмотического давления 
крови и межклеточной 

жидкости, производит 

дезинтоксикационный 
эффект. 

3
9 

Натрия 

хлорид, раст. 

для инъек. в 
ампул. 0,9% 5 

мл №10 амп. /  

/     
/Дальхимфар

м    / 

Беларусь 

Натрия хлорид, 

раст. для инъек. в 

ампул. 0,9% 5 мл 
№10 амп. /  /     

/Дальхимфарм    / 

Беларусь 

Мөлдір, түссіз сұйықтық. 
0,9% натрий хлориді 

ерітіндісі адам 

плазмасына 
изотоникалық әсер етеді, 

сондықтан тамырлы 

төсектен тез 
шығарылады. 

Прозрачная, бесцветная 

жидкость. Натрия 
хлорида раствор 0,9% 

изотоничен плазме 

человека и поэтому 
быстро выводится из 

сосудистого русла 

4

0 

Нафазолин-

DF 0,05% 
10мл /                                                                                                    

/     /Дос-Фам                                           

/ Казахстан 

Нафазолин-DF 

0,05% 10мл /                                                                                                    

/     /Дос-Фам                                           

/ Казахстан 

Нафазолин. Ақ немесе ақ 

сарғыш түсті кристалды 
ұнтақ иіссіз. Суда еріту 

қиын, алкогольде ериді, 

ацетонда аздап ериді, 

хлороформда өте аз, 
гександа іс жүзінде 

ерімейді. 

Нафазолин. Белый или 
белый с желтоватым 

оттенком 

кристаллический 
порошок без запаха. 

Трудно растворим в 

воде, растворим в 

спирте, мало растворим 
в ацетоне, очень мало — 

в хлороформе, 

практически 
нерастворим в гексане. 



4

1 

Но - Шпа 40 

мг №24 табл. 
/дротаверин                                                                                          

/     

/ХИНОИН 

завод 
Фармацевтич

еских и 

Химических 
Продукт/ 

Венгрия 

Но - Шпа 40 мг 

№24 табл. 

/дротаверин                                                                                          
/     /ХИНОИН 

завод 

Фармацевтически
х и Химических 

Продукт/ Венгрия 

Дөңгелек пішінді, беті 

қос дөңес, сары түсті, 

жасылдау немесе қызғылт 
сары түсті, бір жағында 

"spa" өрнегі бар, диаметрі 

шамамен 7 мм және 
биіктігі шамамен 3.4 мм 

таблеткалар. 

Таблетки круглой 

формы с 

двояковыпуклой 

поверхностью желтого 
цвета с зеленоватым или 

оранжевым оттенком, 

гравировкой «spa» на 
одной стороне, 

диаметром около 7 мм и 

высотой – около 3.4 мм. 

4
2 

Памперсы 

Хагис 
Ультра-

комфорт Giga 

Pack (5) 12-22 
кг №64 Boy / 

/     / / 

Памперсы Хагис 
Ультра-комфорт 

Giga Pack (5) 12-

22 кг №64 Boy / /     
/ / 

Әуе арналары бар 

Pampers жөргектері түні 

бойы сәбидің терісіне 
құрғақтық сыйлайды. 

Жөргектің ішіндегі ауа 

айналымы сәбидің терісін 
құрғақ күйінде қалдыруға 

және дем алуға мүмкіндік 

береді, ал қосымша қабат 

жөргектің ішіндегі 
ылғалды біркелкі 

таратуға көмектеседі 

Подгузники Pampers с 

воздушными каналами 
подарят сухость на всю 

ночь коже малыша. 

Циркуляция воздуха 
внутри подгузника 

позволяет коже малыша 

оставаться сухой и 
дышать, а 

дополнительный слой 

помогает равномерно 

распределять влагу 
внутри подгузника 

4

3 

Панкреатин 

0,25 мг №60 

табл. /   /     
/Ирбитский 

ХФЗ / Россия 

Панкреатин 0,25 
мг №60 табл. /   /     

/Ирбитский ХФЗ / 

Россия 

Қызғылт немесе қою 

қызғылт түсті қабықпен 

қапталған, ерекше иісі 
бар биконвекс 

таблеткалары. Көлденең 

қимада екі қабат көрінеді, 
ішкі қабатта шашырауға 

рұқсат етіледі 

Таблетки 

двояковыпуклой формы, 

покрытые оболочкой 
розового или темно-

розового цвета, со 

специфическим 
запахом. На поперечном 

разрезе видны два слоя, 

во внутренннем слое 
допускаются 

вкрапления 

4
4 

Парацетамол 

0,5 мг №10 

табл. //     
/Ирбитский 

ХФЗ   / 

Россия 

Парацетамол 0,5 

мг №10 табл. //     
/Ирбитский ХФЗ   

/ Россия 

Таблеткалар дөңгелек, 
жалпақ цилиндр тәрізді, 

бір жағында ақ немесе ақ 

түсті кремді реңктері бар. 
Парацетамол-анальгетик-

антипиретик. 

Гипоталамустағы 

простагландиндердің 
синтезін басу арқылы 

анальгетикалық және 

антипиретикалық әсер 
етеді. Қабынуға қарсы 

белсенділігі әлсіз. 

Таблетки круглые, 

плоскоцилиндрические 
с риской на одной 

стороне белого или 

белого с кремоватым 
оттенком цвета. 

Парацетамол – 

анальгетик-

антипиретик. Оказывает 
обезболивающий и 

жаропонижающий 

эффект путем 
подавления синтеза 

простагландинов в 

гипоталамусе. Обладает 
слабой 

противовоспалительной 

активностью. 



4
5 

Перекиси 
водорода 

раст. 3% 40 

мл / /     

/Фармация 
АО  / 

Караганда 

Перекиси 

водорода раст. 3% 

40 мл / /     

/Фармация АО  / 
Караганда 

Түссіз мөлдір сұйықтық, 

иіссіз немесе әлсіз ерекше 
иісі бар, сәл қышқыл 

реакциясы бар. Оксидтер 

тобынан антисептикалық. 
Дезинфекциялау, 

дезодорациялау, сондай-

ақ гемостатикалық әсері 
бар. Сутегі асқын тотығы 

зақымдалған терімен 

және шырышты 

қабықтармен 
байланысқан кезде 

қандағы фермент-

пероксидаза су мен 
белсенді оттегі алу үшін 

сутегі асқын тотығын 

ыдыратады. Бұл жағдайда 
көбік пайда болады, оның 

көмегімен органикалық 

заттарды (ақуыздар, қан, 

ірің) механикалық тазарту 
және инактивациялау 

жүреді. 

Бесцветная прозрачная 

жидкость без запаха или 
со слабым 

своеобразным запахом, 

со слабокислой 

реакцией. 
Антисептическое 

средство из группы 

оксидантов. Обладает 
дезинфицирующим, 

дезодорирующим, а 

также гемостатическим 
эффектом. При контакте 

перекиси водорода с 

поврежденной кожей и 

слизистыми 
оболочками, фермент 

содержащийся в крови – 

пероксидаза, разлагает 
перекись водорода с 

образованием воды и 

активного кислорода. 

При этом образуется 
пена, с помощью 

которой происходит 

механическое очищение 
и инактивация 

органических веществ 

(протеины, кровь, гной). 

4
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Повидон-иод 
10% 100мл /  

/     

/Медоптик 
ТОО  / 

Казахстан 

Повидон-иод 10% 

100мл /  /     

/Медоптик ТОО  / 
Казахстан 

Терінің бактериялық, 

зеңдік және вирустық 
инфекцияларын емдеу; 

хирургиядағы, 

травматологиядағы, 
комбустиологиядағы 

жара инфекцияларын 

емдеу және алдын алу; 

қысым жараларын, 
трофикалық жараларды, 

диабеттік табандарды 

өңдеу; хирургиялық 
араласуларға, инвазивті 

зерттеулерге 

(пункциялар, биопсия, 
инъекциялар және т.б.) 

дайындық кезінде 

пациенттердің терісін 

дезинфекциялау; 
дренаждар, катетерлер, 

зондтар айналасындағы 

теріні дезинфекциялау. 

Лечение бактериальных, 
грибковых и вирусных 

инфекций кожи; 

Лечение и 
профилактика раневых 

инфекций в хирургии, 

травматологии, 
комбустиологии; 

Обработка пролежней, 

трофических язв, 

диабетической стопы; 
Дезинфекция кожи 

пациентов при 

подготовке к 
оперативным 

вмешательствам, 

инвазивным 
исследованиям 

(пункции, биопсии, 

инъекции и т.д.); 

Дезинфекция кожи 
вокруг дренажей, 

катетеров, зондов. 



4
7 

Прокладки 

Натурелла 

Ультра 
Нормал Дуо 

№20 / /     /   / 

Проктер 

Прокладки 

Натурелла Ультра 
Нормал Дуо №20 / 

/     /   / Проктер 

Naturella Ultra normal 
қанаттарымен гигиеналық 

төсемдер енді сіңіргіш 

талшықтардың 

күшейтілген жүйесімен 
жабдықталған және 

сонымен бірге интимдік 

аймақта теріні нәзік 
қорғауды қамтамасыз 

етеді. Бұл терінің 

тітіркенуіне қарсы құрғақ 
Dermacrem лосьоны бар 

жалғыз әйел төсемдері. 

Гигиенические 

прокладки с 
крылышками Naturella 

Ultra Нормал теперь 

оснащены усиленной 

системой впитывающих 
волокон и при этом все 

также обеспечивают 

нежную защиту кожи в 
интимной зоне. Это 

единственные женские 

прокладки, содержащие 
сухой лосьон 

Dermacrem против 

раздражения кожи. 

4
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Ревит №100 
драже / /     

/Алтайвитами

ны ЗАО / 

Россия 

Ревит №100 драже 

/ /     

/Алтайвитамины 
ЗАО / Россия 

Драже сарыдан сары-
қызғылт сарыға дейін. 

Дәрумендердің үйлесімі 

ағзаның тиісті 
дәрумендерге 

қажеттілігін қамтамасыз 

етеді. Әсер етеді реттеу 

тіндік алмасу және 
оказывает 

общеукрепляющее 

қолданысқа енгізіледі. 

Драже от желтого до 
желто-оранжевого 

цвета. Сочетание 

витаминов обеспечивает 
потребность организма 

в соответствующих 

витаминах. Влияет на 

регуляцию тканевого 
обмена и оказывает 

общеукрепляющее 

действие. 

4
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Спирт 
этиловый 

70% 50мл / /     

/Шаншаров-
Фарм  / 

Казахстан 

Спирт этиловый 

70% 50мл / /     

/Шаншаров-Фарм  
/ Казахстан 

Түссіз, мөлдір, Ұшпа, тез 
тұтанатын сұйықтық, тән 

спирт иісі, жанғыш дәмі 

бар. Көк қауіпсіз 
жалынмен жанады. 

Гигроскопична. 

Бесцветная, прозрачная, 
летучая, легко 

воспламеняющаяся 

жидкость, с 
характерным спиртовым 

запахом, жгучим 

вкусом. Горит голубым 
безопасным пламенем. 

Гигроскопична. 

5

0 

Спринцовка 
ПВХ №1Б //     

/Венера ТОО 

/ Казахстан 

Спринцовка ПВХ 

№1Б //     /Венера 

ТОО / Казахстан 

клизма қоюға, тік және 
тоқ ішекті тазартуға, 

жууға және шприцтеуге 

немесе тік немесе тоқ 
ішекке дәрілік заттардың 

ерітінділерін енгізуге 

арналған медициналық 

құрал. Гинекологияда 
қынапты суару (суару) 

үшін де қолданылады. 

медицинский 

инструмент, 
предназначенный для 

постановки клизмы, для 

очищения, промывания 
и спринцевания прямой 

и толстой кишки либо 

для введения в прямую 

или толстую кишку 
растворов 

лекарственных веществ. 

Также применяется в 
гинекологии для 

ирригации (орошения) 

влагалища. 



5
1 

Сульфацил 
натрия-DF 

30% 10 мл 

/Сульфацета
мид  /     

/Досфарм 

ТОО  / 

Казахстан 

Сульфацил 

натрия-DF 30% 10 

мл 
/Сульфацетамид  /     

/Досфарм ТОО  / 

Казахстан 

Түссіз, мөлдір немесе сәл 

сарғыш сұйықтық. 

Микробқа қарсы 
бактериостатикалық 

агент, сульфаниламид. 

Әсер ету механизмі 
ПАБК-мен бәсекелес 

антагонизмге 

байланысты, 
дигидроптероатсинтетаза

ның бәсеңдеуі, пуриндер 

мен пиримидиндердің 

синтезі үшін қажетті 
тетрагидрофол 

қышқылының синтезінің 

бұзылуы. Нуклеин 
қышқылдарының (ДНҚ 

және РНҚ), бактериялық 

жасушаның синтезі 
бұзылып, олардың көбеюі 

тежеледі. 

Бесцветная, прозрачная 

или слегка желтоватая 
жидкость. 

Противомикробное 

бактериостатическое 

средство, 
сульфаниламид. 

Механизм действия 

обусловлен 
конкурентным 

антагонизмом с ПАБК, 

угнетением 
дигидроптероатсинтетаз

ы, нарушением синтеза 

тетрагидрофолиевой 

кислоты, необходимой 
для синтеза пуринов и 

пиримидинов. 

Нарушается синтез 
нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК), 

бактериальной клетки и 

тормозится их 
размножение. 

5

2 

Термометр 

Biotherm 
Budget 

жесткий  

электронный 
цифровой /  /     

/Ningbo 

Greetmed 
Medical 

Instruments 

Co.           / 

Китай 

Термометр 

Biotherm Budget 
жесткий  

электронный 

цифровой /  /     
/Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co.           

/ Китай 

тұрады термозонд, 
термодатчика сұйық 

кристалды экран, корпус, 

орындалған жоғары 

сапалы пластик және 
ұштығы, серпімді 

резеңкеден жасалған. - 

түрі: максималды-өлшеу 
диапазоны: - 32,0°C-тан 

төмен температурада 

экран L°C, 42,0°C - Н°C - 
тан жоғары 

температурада-4 

секундтық дыбыстық 

сигнал түрінде шамамен 
60 секундтан кейін өлшеу 

аяқталғаны туралы 

хабарлама 

состоит из термозонда, 

термодатчика с 
жидкокристаллическим 

экраном, корпуса, 

выполненного из 

высококачественного 
пластика и наконечника 

из эластичной резины. - 

тип: максимальный- 
диапазон измерения: - 

при температуре ниже 

32,0°С экран показывает 
L°С, при температуре 

выше 42,0°С - Н°С- 

уведомление об 

окончании измерения 
примерно через 60 

секунд в виде 4-х 

секундного звукового 
сигнала 

5

3 

Марля 

медицинская 

90смх1000 м 
(пл.25) / /     

/Навтекс ХБК 

ООО  / 

Россия 

Марля 
медицинская 

90смх1000 м 

(пл.25) / /     
/Навтекс ХБК 

ООО  / Россия 

Ағартылған медициналық 

мақта-мата дәке жеңіл, 

гигроскопиялық 
қарапайым мата тоқитын 

мақта-мата матасынан 

тұрады, таңу 
материалының негізі 

ретінде, инфекциялардан 

сақтандыратын мақта-

дәке таңғыштары 
(бинттер, майлықтар, 

таңғыштар, тампондар, 

маскалар) үшін арнайы 

Марля медицинская 

хлопчатобумажная 

отбеленная 
представляет собой 

лёгкую, 

гигроскопичную 
хлопчатобумажную 

ткань простого 

полотняного плетения, 

вырабатывается 
специально для 

медицинских целей, как 

основа для 



медициналық мақсатта 

әзірленеді. 

перевязочного 

материала, для ватно-
марлевых повязок 

(бинты, салфетки, 

повязки, тампоны, 

маски) 
предостерегающих от 

инфекций. 

5

4 

Перчатки 

хир. 
стерильные 

латексные 

опудренные 

Bio-Gloves 
7,5 / /     /Ideal 

Medical 

Industries Co., 
Ltd / Китай 

Перчатки хир. 
стерильные 

латексные 

опудренные Bio-

Gloves 7,5 / /     
/Ideal Medical 

Industries Co., Ltd / 

Китай 

Медициналық қарау 
(диагностикалық) 

зарарсыздандырылмаған 

Латексті қолғаптар-
алғашқы тексеруге 

арналған латекс 

қолғаптар, олар пациентті 

тексеру және 
диагностикалау және 

қарау кезінде күнделікті 

қолдануға, Қан алуға, 
зертханалық 

зерттеулерге, шағын 

операцияларға арналған. 

Перчатки латексные 

медицинские смотровые 

(диагностические) 
нестерильные - 

латексные перчатки для 

первичного осмотра, 
они предназначены для 

повседневного 

использования во время 

обследований и 
диагностики и осмотра 

пациента, забор крови, 

лабораторные 
исследования, малые 

операции. 

5
5 

Тонометр 

Bio-Press 
нейл 50х14 

см (лиловый) 

/ /     //Ningbo 
Greetmed 

Medical 

Instruments 

Co/          / 
Китай 

Тонометр Bio-

Press нейл 50х14 
см (лиловый) / /     

//Ningbo Greetmed 

Medical 
Instruments Co/          

/ Китай 

Екі резеңке жалғағыш 

түтігі бар металл немесе 
пластмасса корпустағы 

Манометр 

 

Манометр в 
металлическом или 

пластмассовом корпусе 

с двумя резиновыми 
соединительными 

трубками 

5
6 

Уголь 

активированн
ый 250мг 

№10 //     

/DOLCE 
PHARM/ 

Казахстан 

Уголь 
активированный 

250мг №10 //     

/DOLCE PHARM/ 
Казахстан 

Дөңгелек пішінді, беті екі 

дөңес, қатерсіз, қара түсті 

таблеткалар. 

Таблетки круглой 
формы, с 

двояковыпуклой 

поверхностью, без 
риски, черного цвета. 



5
7 

Фуразолидон 

0,05 №10 

табл. /   /     
/Борисовский 

ЗМП / 

Беларусь 

Фуразолидон 0,05 

№10 табл. /   /     
/Борисовский 

ЗМП / Беларусь 

Таблеткалар сары түсті, 

беті тегіс. Таблетканың 

бір жағында фаска, екінші 
жағында-фаска және 

крест түріндегі фирмалық 

логотип бар. 
Фуразолидон-

нитрофурандар тобының 

Бактерияға қарсы 

препараты. Грамтеріс 
аэробты 

микроорганизмдерге 

қатысты айқын микробқа 
қарсы белсенділігі бар 5-

нитрофурфуролдың 

синтетикалық туындысы 
Фуразолидон грамоң 

аэробты 

микроорганизмдер, 

кейбір қарапайымдар мен 
саңырауқұлақтар 

препараттың әсеріне аз 

сезімтал 

Таблетки желтого цвета, 

с плоской 
поверхностью. На одной 

стороне таблетки 

имеется фаска, на 

другой – фаска и 
фирменный логотип в 

виде креста. 

Фуразолидон – 
антибактериальное 

лекарственное средство 

группы нитрофуранов. 
Фуразолидон 

синтетическое 

производное 5-

нитрофурфурола, 
обладающее 

выраженной 

противомикробной 
активностью в 

отношении 

грамотрицательных 

аэробных 
микроорганизмов, в 

меньшей степени 

чувствительны к 
действию препарата 

грамположительные 

аэробные 
микроорганизмы, 

некоторые простейшие 

и грибы 

5

8 

Фурацилин 

0,02 №10 
табл 

/Нитрофурал/     

/Эйкос фарм  
/ Казахстан 

Фурацилин 0,02 

№10 табл 

/Нитрофурал/     
/Эйкос фарм  / 

Казахстан 

Таблеткалар сары немесе 

жасыл-сары түсті, беті 

біркелкі емес, жалпақ 
цилиндрлік пішінді, 

фаскалы және қауіпті. 

Таблетки желтого или 

зеленовато-желтого 

цвета с неравномерной 

окраской поверхности, 
плоскоцилиндрической 

формы с фаской и 

риской. 

5

9 

Хлоргексиди

н биглюконат 

0,05% 100 мл 
фл / /     

/Шаншаров 

Фарм ТОО                                 
/ Казахстан 

Хлоргексидин 
биглюконат 0,05% 

100 мл фл / /     

/Шаншаров Фарм 
ТОО                                 

/ Казахстан 

Мөлдір, түссіз немесе сәл 
сарғыш, иіссіз сұйықтық. 

Антисептикалық және 

дезинфекциялық 
құралдар. Бигуанидиндер 

мен амидиндер. 

Прозрачная, бесцветная 

или слегка желтоватая 

жидкость без запаха. 
Антисептические и 

дезинфицирующие 

средства. Бигуанидины 
и амидины. 

6

0 

Циннаризин 

25 мг №50 

табл. 

/циннаризин/     
/Софарма АО   

/ Болгария 

Циннаризин 25 мг 

№50 табл. 
/циннаризин/     

/Софарма АО   / 

Болгария 

Таблеткалар ақ немесе 

дерлік ақ түсті, жалпақ 
цилиндр тәрізді, фаскасы 

бар. Жүйке жүйесі. 

Жүйке жүйесінің 

ауруларын емдеуге 
арналған препараттар 

басқа. Бас айналуды 

жоюға арналған құралдар. 
Бас айналуды жоюға 

Таблетки белого или 

почти белого цвета, 
плоскоцилиндричес-кие, 

с фаской. Нервная 

система. Препараты для 

лечения заболеваний 
нервной системы 

другие. Средства для 

устранения 
головокружения. 



арналған құралдар. Средства для 

устранения 
головокружения. 

6
1 

Ципролет 500 

мг №10 табл. 
/ципрофлокса

цин /     

/Dr.Reddy`s 
Laboratories L  

/ Индия 

Ципролет 500 мг 

№10 табл. 

/ципрофлоксацин /     
/Dr.Reddy`s 

Laboratories L  / 

Индия 

Ақ түсті қабықшамен 

қапталған, дөңгелек, екі 
жақ беті дөңес және екі 

жағы тегіс таблеткалар, 

жүйелі пайдалануға 
арналған бактерияға 

қарсы препараттар. 

Микробқа қарсы 
препараттар-хинолонның 

туындылары. 

Таблетки, покрытые 
оболочкой белого цвета, 

круглые, с  

двояковыпуклой 

поверхностью и гладкие 
с обеих сторон, 

Антибактериальные 

препараты для 
системного 

использования. 

Противомикробные 
препараты – 

производные хинолона. 

6

2 

Шапочка-

берет для 
мед.персонал

а 52*54см  c 

двойной 
резинкой 

Bioheadax / /     

/Ningbo 

Greetmed 
Medical 

Instruments 

Co.           / 
Китай 

Шапочка-берет 

для мед.персонала 

52*54см  c 
двойной резинкой 

Bioheadax / /     

/Ningbo Greetmed 

Medical 
Instruments Co.           

/ Китай 

Медициналық қорғаныш 

қалпақшалары 
"Спанбонд" тоқыма емес 

материалынан 

дайындалады - 

пайдаланушының шашын 
қорғауға және үй-

жайларда тазалық пен 

гигиенаны сақтауға 
арналған. 

Медицинские защитные 

шапочки 
изготавливаются из 

нетканого материала 

"Спанбонд" - 

предназначены для 
защиты волос 

пользователя и 

соблюдение чистоты и 
гигиены в помещениях. 

6

3 

Шпатель 
одноразовый 

стерильный  

140х14х1,6 /   
/     /Ningbo 

Greetmed 

Medical 
Instruments 

Co.           / 

Китай 

Шпатель 

одноразовый 

стерильный  
140х14х1,6 /   /     

/Ningbo Greetmed 

Medical 
Instruments Co.           

/ Китай 

Медициналық шпатель-

ені 18 мм және ұзындығы 
150 мм жалпақ таяқша 

түріндегі стерильді өнім. 

бір реттік шпатель жасау 
үшін екі негізгі материал 

қолданылады – 

жылтыратылған ағаш 

және пластмасса. 

Медицинский шпатель – 

стерильное изделие в 

виде плоской палочки 
шириной 18 мм и 

длиной 150 мм. Для 

изготовления 
одноразовых шпателей 

применяют два 

основных материала – 

шлифованную 
древесину и пластмассу. 

6

4 

Шприц 10мл 

с иглой 
21Gх1мм 3-х 

компон /   /     

/Anhui 

Hongyu 
Wuzhou 

Medical 

Manufacturer 
Co., Ltd / 

Китай 

Шприц 10мл с 

иглой 21Gх1мм 3-

х компон /   /     

/Anhui Hongyu 
Wuzhou Medical 

Manufacturer Co., 

Ltd / Китай 

Медициналық шпатель-
ені 18 мм және ұзындығы 

150 мм жалпақ таяқша 

түріндегі стерильді өнім. 

бір реттік шпатель жасау 
үшін екі негізгі материал 

қолданылады – 

жылтыратылған ағаш 
және пластмасса. 

Шприц инъекционный 

однократного 
применения 10мл, 3-х 

компонентный с иглой 

21Gx1 1/2" (0.8x38mm). 

Тип: LUER-lock (LUER-
slip) Объем: 10 куб. мл. 

Количество деталей: 3 

Материал: цилиндр – 
прозрачный 

полипропилен мед. 



назначения поршень – 

прозрачный 
полипропилен мед. 

назначения, манжета – 

резиновый компаунд. 

6

5 

Шприц 2,0 

Bioject c 

иглой 

23Gх25мм 3-
х компон. /  /     

/Changzhou 

Kangfulai 
Medical  / 

Китай 

Шприц 2,0 Bioject 
c иглой 23Gх25мм 

3-х компон. /  /     

/Changzhou 
Kangfulai Medical  

/ Китай 

Шприц жоғары сапалы 

пластиктен жасалған 

және поршеньден, 

тығыздағыш резеңке 
сақинадан, бітіру 

цилиндрінен тұрады. 

Үшбұрышты қайрайтын 
ине жұқа силикон 

қабатымен жабылған. 

Шприц изготовлен из 
высококачественного 

пластика и состоит из 

поршня, 

уплотнительного 
резинового кольца, 

цилиндра с 

градуировкой. Игла с 
трехгранной заточкой 

покрыта тонким слоем 

силикона. 

6
6 

Шприц 20 мл 
c иглой 

20Gх38,мм 3-

х компон. /                                                                                                    
/     /Anhui 

Hongyu 

Wuzhou 
Medical 

Manufacturer 

Co., Ltd / 

Китай 

Шприц 20 мл c 

иглой 20Gх38,мм 
3-х компон. /                                                                                                    

/     /Anhui Hongyu 

Wuzhou Medical 
Manufacturer Co., 

Ltd / Китай 

Шприц жоғары сапалы 

пластиктен жасалған 

және поршеньден, 
тығыздағыш резеңке 

сақинадан, бітіру 

цилиндрінен тұрады. 
Үшбұрышты қайрайтын 

ине жұқа силикон 

қабатымен жабылған. 

Шприц изготовлен из 
высококачественного 

пластика и состоит из 

поршня, 
уплотнительного 

резинового кольца, 

цилиндра с 
градуировкой. Игла с 

трехгранной заточкой 

покрыта тонким слоем 

силикона. 

6
7 

Шприц 5,0 с 

игл 22Gх1 

3х-

комп.стериль
ный /   /     

/Changzhou 

Huichun 
Medical 

Eguipment 

Grup LTD      
/ Китай 

Шприц 5,0 с игл 

22Gх1 3х-
комп.стерильный /   

/     /Changzhou 

Huichun Medical 
Eguipment Grup 

LTD      / Китай 

Шприц жоғары сапалы 

пластиктен жасалған 

және поршеньден, 
тығыздағыш резеңке 

сақинадан, бітіру 

цилиндрінен тұрады. 
Үшбұрышты қайрайтын 

ине жұқа силикон 

қабатымен жабылған. 

Шприц изготовлен из 

высококачественного 

пластика и состоит из 

поршня, 
уплотнительного 

резинового кольца, 

цилиндра с 
градуировкой. Игла с 

трехгранной заточкой 

покрыта тонким слоем 
силикона. 

6

8 

Эуфиллин 
2,4% 5 мл 

№10 амп. //     

/Новосибхим
фарм  / 

Россия 

Эуфиллин 2,4% 5 

мл №10 амп. //     

/Новосибхимфарм  
/ Россия 

Мөлдір түссіз немесе сәл 

боялған сұйықтық. Бір 
ампула (5 мл) құрамында 

әсер етуші зат: 

инъекцияға арналған 
эуфиллин - 120 мг; 

қосымша зат: инъекцияға 

арналған су. 

Прозрачная бесцветная 

или слегка окрашенная 

жидкость. Одна ампула 
(5 мл) содержит - 

действующего 

вещества: эуфиллина 
для инъекций – 120 мг; 

вспомогательное 

вещество: вода для 

инъекций. 

 

1.Тауарды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, мерзімі және 

жеткізу орны, персоналды оқыту бойынша шарттар. 



-тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы, Шымкент  қаласы, Әл-Фараби 

ауданы, М.Мәметова көшесі, 95А ғимарат мекен-жай бойынша жеткізілуі 

тиіс. Тауарларды жеткізу мерзімі - 2021 жылдың қыркүйек айында. 

2.Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын 

нұсқау. 

-Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігі осы өнімге қатысты қолданылатын 

Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес келуі міндетті. 

3. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс 

берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар. 

-Тауарды беру кезінде қабылдау және беру актісі және қажетті есеп 

құжаттары (шот-фактура, актілер, сапасы жөнінде сертификаттар) берілуі 

тиіс. Тауарларға орыс, қазақ тілдеріндегі нұсқаулар, тауарға арналған 

құжаттар болуы  керек. 

4.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, 

орны). 

Тауарлар жеткізілгеннен күннен құжаттамасы болуы міндеттеледі. 

 

№2 лот Жиhаздар 

Бақылау 

кушеткасы, 

реттелмейтін 

Кушетка 

смотровая, 
нерегулируема

я 

Бақылау кушеткасы 

реттелетін бас секциясы 

және винилді былғарыдан 

жасалған қаптамасы бар. 
Жалпы өлшемдері: 

ұзындығы 1950 мм ені 

600 мм биіктігі 600 мм. 
техникалық 

сипаттамалары: рамка 

дезинфекциялық және 
жуғыш заттармен үнемі 

өңдеуге төзімді, 

экологиялық таза 

эпоксидті полимерлі 
ұнтақ бояуы бар жұқа 

қабырғалы Болат 

профильден жасалған. 

Смотровая кушетка с 

регулируемой головной 

секцией и обивкой из 

винилискожи. Габаритные 
размеры: длина 1950 мм 

ширина 600 мм высота 600 

мм. Технические 
характеристики: Каркас 

изготовлен из тонкостенного 

стального профиля с 
нанесением экологически 

чистой эпоксидной 

полимерно-порошковой 

краски, устойчивой к 
регулярной обработке 

дезинфицирующими и 

моющими средствами. 

Пышақтарға 
арналған 

магнитті сөре 

500 * 100 * 150 
мм 

Полка с 
магнитом для 

ножей 

500*100*150 
мм 

Пышақ магниті бар сөре 

500*100*150 мм-үй 

немесе кәсіби ас үйдегі ең 

жақсы көмекші. Көп 
функциялы: пышақтарды, 

қайшыларды, 

құралдарды, кілттерді, 
гаджеттерді, ас үй 

ыдыстарын және 

басқаларын сақтау үшін 

магнитті пышақ сақтау 
жолағын қолданыңыз, ас 

үйіңізді ұйымдасқан және 

кеңістікті үнемдеңіз. 

Полка с магнитом для ножей 

500*100*150 мм- лучший 
помощник на домашней или 

профессиональной кухне. 

Многофункциональный: 
Использовать магнитную 

полосу хранения ножей для 

хранения ножей, ножниц, 
инструментов, ключей, 

гаджетов, кухонной утвари и 

многое другое, сохраняя 

вашу кухню организованной 
и экономии места. 



Асхана үстелі 

1600 * 750 * 
750 мм 

Стол 
обеденный 

1600*750*750 

мм 

Асхана үстелі өлшемге 

келетін болсақ, төрт- алты 
адамға арналған 

тікбұрышты асхана 

стандартты болып 
саналады. Мұндай 

өнімнің биіктігі 750 см, 

ұзындығы 1600 см, ені 

750 см. 

Стол обеденный что 

касается размеров, то 

стандартным считается 
обеденный прямоугольный 

стол, рассчитанный для 4-6 

человек. Высота такого 

изделия 750 см, длина от 
1600 см, а ширина – 750 см.  

Асхана үстелі 

800 * 800 * 750 

мм 

Стол 

обеденный 

800*800*750 
мм 

Асхана үстелі өлшемге 

келетін болсақ, 2-3  

адамға арналған 
тікбұрышты асхана 

стандартты болып 

саналады. Мұндай 

өнімнің биіктігі 800 см, 
ұзындығы 800 см, ені 750 

см. 

Стол обеденный что 
касается размеров, то 

стандартным считается 

обеденный прямоугольный 

стол, рассчитанный для 2-3 
человек. Высота такого 

изделия 800 см, длина от 800 

см, а ширина – 750 см.  

1200 * 600 / 
750мм 

тартпасы бар 

бір шкафты 
үстел 

Стол 
однотумбовый 

с ящиком 

1200*600/750м
м 

Жәшік салынған бір 
тумбалы үстел. Мөлшері 

1200*600*750 мм, 

Материал 

ДСП (ламинатталған 
ағаш-жоңқа плитасы) 

Серия-Құл, Кабельдік 

арна-Жоқ 
Салалық ұсыныс 

Білім, ғылым және өнер 

Стол однотумбовый с 
ящиком. Размер 

1200*600*750 мм, Материал 

ЛДСП (ламинированная 

древесно-стружечная 
плита),Серия Кул, 

Кабельный канал-Нет 

Отраслевое предложение 
Образование, наука и 

искусство  

1000 * 600 / 
750мм 

тартпасы бар 

бір шкафты 
үстел 

Стол 
однотумбовый 

с ящиком 

1000*600/750м
м 

Жәшік салынған бір 

тумбалы үстел. Мөлшері 
1200*600*750 мм, 

Материал 

ДСП (ламинатталған 
ағаш-жоңқа плитасы) 

Серия-Құл, Кабельдік 

арна-Жоқ 

Салалық ұсыныс 
Білім, ғылым және өнер 

Стол однотумбовый с 

ящиком. Размер 
1200*600*750 мм, Материал 

ЛДСП (ламинированная 

древесно-стружечная 
плита),Серия Кул, 

Кабельный канал-Нет 

Отраслевое предложение 

Образование, наука и 
искусство  

Жартылай 

жұмсақ 

орындық 

Стул 
полумягкий 

берік және тұтас қаңқаға 

орнатылған кеңсе 
орындығы тренингтер 

мен шағын дәрістер 

өткізуге арналған 

қабылдау бөлмелері мен 
залдарды жайластыруға 

арналған. Орындықтың 

жақтауы өте берік,бұл 
пайдаланушылардың 

салмағын 120 кг-ға дейін 

көтеруге мүмкіндік 
береді.оның үстіне 

жұмсақ төсемдер 

орнатылған. 

установленный на прочном и 

цельном  каркасе офисный 
стул  предназначен для 

обустройства приемных и 

залов для проведения 

тренингов и небольших 
лекций. Рама кресла очень 

прочной,что позволяет 

выдерживать ей вес 
пользователей до 120 кг. 

поверх которых установлены 

мягкие накладки 



табуреттер 

300*300*440 

мм 

табурет 

300*300*440 

мм 

нәжіс 300*300*440 мм , 

төрт аяғындағы тұрақты 

және берік табуреттер — 
асхана, мектеп, басқа 

муниципалды мекеме 

үшін практикалық жиһаз. 

табурет 300*300*440 мм, 

устойчивый и прочный 
табурет на четырех ножках 

— практичная мебель для 

столовой , школы, другого 
муниципального 

учреждения. 

Тумбалар 

400*350*550 

Тумба 

400*350*550 

Тумба 400*350*550 . 

Өлшемі 400*350*500 мм 
Материал-ДСП 

(ламинатталған ағаш-

жоңқа плитасы) 

Құлыптың түрі-құлыпсыз 
Дөңгелектермен - жоқ 

Салалық ұсыныс-Білім, 

ғылым және өнер 

Тумба 400*350*550 . Размер 
400*350*500 мм 

Материал- ЛДСП 

(ламинированная древесно-
стружечная плита) 

Тип замка- Без замка 

С колесиками- Нет 

Отраслевое предложение- 
Образование, наука и 

искусство 

Балалар 

гардеробы 4 
секциялық 1350 

* 320 * 1550мм 

Шкаф детский 

4 ти 

секционный 

1350*320*1550
мм 

Шкаф  для одежды 
детский четыре 

секционный  

предназначен для 

раздевалок  учреждений. 
Изготовлен из ЛДСП 16 

мм ,все торцы 

обработаны кромкой 
ПВХ . Внутри оборудован 

полочкой для верхних 

головных уборов, двумя 

крючками для одежды. 
Стоит на закрепленных 

регулируемых 

хромированных 
опорах.Кромка фасада и 

корпус шкафа 

исполняется в цвете 
молочный дуб. Дверь 

шкафа имеет выемку для 

руки, что позволяет легко 

открывать дверь ребенку 
и исключает возможность 

травмироваться ручкой 

Төрт секциялы балаларға 

арналған киім шкафы 
мекемелердің киім 

ауыстыратын бөлмелеріне 

арналған. 16 мм ДСП-дан 
жасалған ,барлық ұштары 

ПВХ жиегімен өңделеді . 

Ішінде Жоғарғы бас 
киімдерге арналған сөре, 

киімге арналған екі ілмек 

бар. Бекітілген реттелетін 

хром тіректерінде 
тұр.Қасбеттің шеті мен 

шкафтың корпусы Сүт 

еменінде жасалады. 
Шкафтың есігінде баланың 

есігін оңай ашуға мүмкіндік 

беретін және тұтқадан 

жарақат алу мүмкіндігін 
болдырмайтын қол 

саңылауы бар. . 

Ыдыс-аяққа 

арналған Шкаф 

түбі бітеу, үсті 
аяқтары бар 

шыны 

900*450*800 
мм 

Шкаф для 

посуды низ 

глухой, верх 
стекло на 

ножках 

900*450*800 
мм 

Ыдыс-аяққа арналған 
Шкаф түбі бітеу, үсті 

аяқтары бар шыны 

900*450*800 . Қасбеттің 

материалы-ДСП. Ені, мм-
900. Тереңдігі, мм-450. 

Биіктігі, мм-800.Дене 

материалы-ДСП, металл. 

Шкаф для посуды низ 
глухой, верх стекло на 

ножках 900*450*800 . 

Материал фасада- лдсп. 

Ширина, мм-900. Глубина, 
мм-450. Высота, мм-

800.Материал корпуса- лдсп, 

металл. 

Нан шкафы 

төменгі жағы, 

шыны үстіңгі 
жағы, 

перфорациялан

ған, 

пышақтарда 

Шкаф для 

хлеба низ 

глухой, верх 
стекло, 

парфорированн

ый, на ножах 

800*450*1800 

Шкаф-хлебница 

800х450х1800 массив 

қарағай . Қоғамдық 
тамақтану 

кәсіпорындарында,мектеп

терде нан сақтауға 

арналған. Төсеу, сақтау 

Шкаф-хлебница 

800х450х1800 массив сосны 

. Предназначен для хранения 
хлеба на предприятиях 

общественного 

питания,школах. 

Укладывание, хранение и 



800 * 450 * 

1800 мм 

мм және тасымалдау. 

Есіктерде желдетуге 
арналған тесіктер бар. 

транспортирование. На 

дверцах отверстия для 
вентиляции.   

Оқушы 

парталары 

Парты 

ученические  

Оқушы парталары. 
Материал ЛДСП 16 мм 

қаңқасы металл түсті 

ұзындығы №2 (mm) 1200 
ені №2 (mm) 500 биіктігі 

№ 2 (mm) 765 жиегі ПВХ 

2 мм 

Парты ученические . 
Материал ЛДСП 16 мм 

Каркас Металлический 

цветной Длина №2 (mm) 
1200 Ширина №2 (mm) 500 

Высота №2 (mm) 765 

Кромка ПВХ 2 мм 

Оқушы 

орындықтары 

Стулья 

ученические  

Оқушы орындықтары. 

Биіктігі (mm) 840 

тереңдігі (mm) 380 
еденнен орындыққа 

дейінгі биіктігі (mm) 455 

артқы биіктігі (mm) 385 

фанер Материалы түсті 
металл жақтау 

Стулья ученические . 
Высота (mm) 840 Глубина 

(mm) 380 Высота от пола до 

сиденья (mm) 455 Высота 

спинки (mm) 385 Материал 
Фанера Каркас 

Металлический цветной 

Кітаптар 
шкафы 

Книжный 
шкаф 

Кітаптар шкафы 

1200*450*1800 . 
Қасбеттің материалы-

ДСП. Ені, мм-1200. 

Тереңдігі, мм-450. 
Биіктігі, мм-1800.Дене 

материалы-ДСП, металл. 

Книжный шкаф 

1200*450*1800 . Материал 

фасада- лдсп. Ширина, мм-
1200. Глубина, мм-450. 

Высота, мм-1800.Материал 

корпуса- лдсп, металл. 

Мұғалімге 

арналған шкаф 
2000*500*500 

Плательный 
шкаф для 

учителя   

2000*500*500 

Кітаптар шкафы 
1200*450*1800 . 

Қасбеттің материалы-

ДСП. Ені, мм-1200. 
Тереңдігі, мм-450. 

Биіктігі, мм-1800.Дене 

материалы-ДСП, металл. 

Книжный шкаф 

1200*450*1800 . Материал 
фасада- лдсп. Ширина, мм-

1200. Глубина, мм-450. 

Высота, мм-1800.Материал 

корпуса- лдсп, металл. 

Оқушы тақтасы 
Доска 

ученическая 

1 жармалы 

(Борлы)қабырғалы 

сыныптық тақта 

1500х1000 мм 

Доска классная настенная 1-
х створчатая (меловая) 

1500х1000 мм 

Құжаттарға 

арналған Шкаф 

2100*400 * 
400мм 

Шкаф для 

документов 

2100*400*400м
м  

Құжаттарға арналған 

Шкаф 2100*400 * 400мм. 
Қасбеттің материалы-

ДСП. Ені, мм-400. 

Тереңдігі, мм-400. 

Биіктігі, мм-2100.Дене 
материалы-ДСП,  

Шкаф для документов 

2100*400*400мм  . Материал 

фасада- лдсп. Ширина, мм-

400. Глубина, мм-400. 
Высота, мм-2100.Материал 

корпуса- лдсп,  



Құжаттарға 

арналған Шкаф 
2100*400 * 

700мм 

Шкаф для 

документов 
2100*400*700м

м  

Құжаттарға арналған 

Шкаф 2100*400 * 700мм . 
Қасбеттің материалы-

ДСП. Ені, мм-700. 

Тереңдігі, мм-400. 
Биіктігі, мм-2100.Дене 

материалы-ДСП,  

Шкаф для документов 

2100*400*700мм . Материал 

фасада- лдсп. Ширина, мм-
2100. Глубина, мм-400. 

Высота, мм-2100.Материал 

корпуса- лдсп,  

Ас үйге 

арналған 

құжаттар 
шкафы 

2000*450*1000 

мм 

Шкаф для 
документов для 

кухни 

2000*450*1000

мм  

Ас үйге арналған 
құжаттар шкафы 

2000*450*1000 мм. 

Қасбеттің материалы-
ДСП. Ені, мм-1000. 

Тереңдігі, мм-450. 

Биіктігі, мм-2000.Дене 

материалы-ДСП,  

Шкаф для документов для 

кухни 2000*450*1000мм  
Материал фасада- лдсп. 

Ширина, мм-700. Глубина, 

мм-450. Высота, мм-

2000.Материал корпуса- 
лдсп, 

Құжаттарға 

арналған Шкаф 

800*450 * 
750мм 

Шкаф для 

документов 

800*450*750м
м  

Құжаттарға арналған 

Шкаф 800*450 * 750мм . 

Қасбеттің материалы-
ДСП. Ені, мм-800. 

Тереңдігі, мм-450. 

Биіктігі, мм-750.Дене 
материалы-ДСП,  

Шкаф для документов 
800*450*750мм  . Материал 

фасада- лдсп. Ширина, мм-

800. Глубина, мм-450. 
Высота, мм-750.Материал 

корпуса- лдсп,  

Компьютер 
дәрігерлеріне 

арналған үстел 

1000*600 * 
750мм 

Стол для 
компьютера 

медиков 

1000*600*750м
м 

Компьютер дәрігерлеріне 

арналған үстел 1000*600 
* 750мм. Қасбеттің 

материалы-ДСП. Ені, мм-

1000. Тереңдігі, мм-600. 
Биіктігі, мм-750.Дене 

материалы-ДСП, металл. 

Стол для компьютера 

медиков 1000*600*750мм. 
Материал фасада- лдсп. 

Ширина, мм-1000. Глубина, 

мм-600. Высота, мм-
750.Материал корпуса- лдсп, 

металл. 

5 секциялы 

балалар шкафы 

1450*320*1550

мм 

Шкаф детский 

5 ти 

секционный 
1450*320*1550

мм 

Шкаф  для одежды 
детский пяти секционный  

предназначен для 

раздевалок  учреждений. 

Изготовлен из ЛДСП 16 
мм ,все торцы 

обработаны кромкой 

ПВХ . Внутри оборудован 
полочкой для верхних 

головных уборов, двумя 

крючками для одежды. 

Стоит на закрепленных 
регулируемых 

хромированных 

опорах.Кромка фасада и 
корпус шкафа 

исполняется в цвете 

молочный дуб. Дверь 
шкафа имеет выемку для 

руки, что позволяет легко 

открывать дверь ребенку 

и исключает возможность 
травмироваться ручкой 

Бес секциялы балаларға 

арналған киім шкафы 

мекемелердің киім 

ауыстыратын бөлмелеріне 
арналған. 16 мм ДСП-дан 

жасалған ,барлық ұштары 

ПВХ жиегімен өңделеді . 
Ішінде Жоғарғы бас 

киімдерге арналған сөре, 

киімге арналған екі ілмек 

бар. Бекітілген реттелетін 
хром тіректерінде 

тұр.Қасбеттің шеті мен 

шкафтың корпусы Сүт 
еменінде жасалады. 

Шкафтың есігінде баланың 

есігін оңай ашуға мүмкіндік 
беретін және тұтқадан 

жарақат алу мүмкіндігін 

болдырмайтын қол 

саңылауы бар. . 



Кереует   
1500*600*400 

Кровать  
1500*600*400 

Кереует   1500*600*400 

Қасбеттің материалы-

ДСП. Ені, мм-1000. 
Тереңдігі, мм-600. 

Биіктігі, мм-750.Дене 

материалы-ДСП, 

Кровать  1500*600*400 
Материал фасада- лдсп. 

Ширина, мм-1000. Глубина, 

мм-600. Высота, мм-
750.Материал корпуса- лдсп, 

Ас үйге 

арналған 

металл 

өндірістік үстел 
1200х1200х870 

Стол 

производствен

ный  
металлические 

для кухни 

1200х1200х870 

Ас үйге арналған металл 
өндірістік үстел 

1200х1200х870.Қаңқасы-

тот баспайтын болат 
Жұмыс үстелі-

полипропилен 20мм 

Үш жағынан байлау 

үстелдің астына 
контейнерлер, себеттер, 

бактар қоюға мүмкіндік 

береді 
Барлық жағынан жұмыс 

істеу мүмкіндігі 

Стол производственный  

металлические для кухни 

1200х1200х870. Каркас- 
нержавеющая сталь  

Столешница- полипропилен 

20мм 

Обвязка с трех сторон дает 
возможность ставить под 

стол емкости, корзины, баки 

Возможность работать со 
всех сторон 

1.Тауарды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, мерзімі және 

жеткізу орны, персоналды оқыту бойынша шарттар. 

-тапсырыс берушіге Қазақстан Республикасы, Шымкент  қаласы, Әл-Фараби 

ауданы, М.Мәметова көшесі, 95А ғимарат мекен-жай бойынша жеткізілуі 

тиіс. Тауарларды жеткізу мерзімі - 2021 жылдың қыркүйек айында. 

2.Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын 

нұсқау. 

-Тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігі осы өнімге қатысты қолданылатын 

Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес келуі міндетті. 

3. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс 

берушіге берілетін құжаттарға қойылатын шарттар. 

-Тауарды беру кезінде қабылдау және беру актісі және қажетті есеп 

құжаттары (шот-фактура, актілер, сапасы жөнінде сертификаттар) берілуі 

тиіс. Тауарларға орыс, қазақ тілдеріндегі нұсқаулар, тауарға арналған 

құжаттар болуы  керек. 

4.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, 

орны). 

Тауарлар жеткізілгеннен күннен құжаттамасы болуы міндеттеледі. 
 

№3 лот Ғимараттағы ағымдағы жөндеу жұмыстары 
 
 
 
1 

Шымкент 

қаласы ББ  

"Қосалқы 
мектеп-

интернаты

"  КММ 

ғимараты 
мен үй-

жайын 

ағымдағы  

Текущий 

ремонт 

здания и 
помещения 

КГУ 

Вспомогател

ьная школа 
интернат УО 

города 

Шымкента  

Дәретханаларды ағымдағы 

жөндеу, кафельді ауыстыру, 

сантехникалық 

материалдарды ауыстыру 
және пандусты ағымдағы 

жөндеу, кәріз құбырларын 

тексеру және т. б. 

Текущий ремонт туалетов, замена 

кафеля, замена сантехнических 

материалов итд, текущий ремонт 
пандуса, ревизия канализационных 

труб итд 

 



l.\hl3Merrl HeMece rayaplrapAhl )KerKisy 6ofiuHrrra, caHbr, rceser{Airiri, uepainai
xeHe xerrisy opHbr, repcoHanAbr oKbrry 60finnura uraprrap.
-rarlcblpblc 6epyuire I(a:a4cran Pecny6mnracrr, Illuvmeni (€uracbr, Ol-@apa6z
ay4aHbr, M.MervreroBa Kolrleci, 95A FI4Mapar rraexeu-xafi 6ofir1rura xerxieiJryi
ruic. TayapnapMeH Kbl3Memep4i Nerxisy vrepsinri - 202L xungirq r(a3aH ai151s11i.
2.Tayap HeMece KbI3Mer can€ulblK repcerrirui xene 4ayincis4iri, uu44au xepiHe
qoftrularrrH HycKay.
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4.KeninaeMe xeHe renin4elraeAeH refiinri Kyryre KofirrnarrrH rraprrap (uepsiui,
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Tayapnap HeMece KbI3Mer xerrigirreHHeH KyHHeH rqrKarraMachr 6onyrr
uingemeleai.
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Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 

тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 

таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 5-

қосымша 
 

Тауарларды жеткізушіні таңдау өлшемшарттары 

№ 

 

Өлшемшарттар 

 

Болмаған 

жағдайда 

 

Болған жағдайда 

 

1 

 

Конкурстың мәні болып табылатын тауар 

нарығындағы әлеуетті өнім берушінің 

жұмыс тәжірибесі 

 

0 балл 

 

әр жылға 2 балдан, бірақ 

10 балдан аспауы тиіс 

 

2 

 

Отандық тауар өндірушілер үшін 

тауарларды ерікті түрде сертификаттау 

туралы құжаттың бар болуы 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

3 

 

Ұлттық стандарт талаптарына сәйкес сапа 

менеджментінің сертификатталған 

жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) 

бар болуы 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

4 

 

Ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес 

қоршаған ортаны басқару менеджментінің 

сертификатталған жүйесінің 

(сертификатталған жүйелерінің) және 

(немесе) экологиялық таза өнім 

стандартына сәйкестікті растаудың бар 

болуы 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

5 

 

Жеке өндірісінің бар болуы (2 балдан 

аспауы тиіс) 

 

0 балл 

 

2 балл 

 

6 

 

Тауарды арнайы көлікпен жеткізу (кемінде 

3 балл) 

 

 жеке көлігінің болуы (3 

балл), жалдап алу, 

өтеусіз пайдалану, 

лизинг және басқа да 

шарттар негізінде 

көліктің болуы (2 балл) 

 

7 

 

Тауарларды жеткізушіге сипаттамалардың 

бар болуы (кемінде 3 балл) 

 

0 балл 

 

бар (әр сипаттамаға 1 

балдан, бірақ 3 балдан 

аспауы тиіс) 

 



8 

 

Әлеуетті өнім берушілердің конкурс 

өткізілетін тиісті облыстардың, 

республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың, аумағында кәсіпкер ретінде 

тіркелуінің бар болуы 

 

0 балл 

 

2 балл 

 

 

Ескертпе: 1-тармақ бойынша конкурстың мәні жөнінде тәжірибе бұған дейін жасасқан 

шарттармен расталады, 5 -тармақ бойынша жабдықтарға құқық белгілеуші құжаттарды 

ұсыну қажет 

 

   Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 

тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 

таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 6-

қосымша 
 

Көрсетілетін қызмет берушіні таңдау өлшемшарттары 

№ 

 

Өлшемшарттар 

 

Болмаған 

жағдайда 

 

Болған жағдайда 

 

1 

 

Конкурстың мәні болып табылатын қызмет 

көрсету нарығындағы әлеуетті өнім берушінің 

жұмыс тәжірибесі 

 

0 балл 

 

әр жылға 2 балдан, 

бірақ 10 балдан 

аспауы тиіс 

 

2 

 

Экологиялық менеджмент жүйесін 

қанағаттандыратын көрсетілетін қызметке 

қолданылатын сәйкестік сертификатының бар 

болуы 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

3 

 

Көрсетілетін қызметке қолданылатын сапа 

менеджменті жүйесі сертификатының бар болуы 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

4 

 

Жеке өндірісінің немесе қызметті көрсетуге 

қажетті техниканың бар болуы (кемінде 2 балл) 

 

0 балл 

 

2 балл 

 

5. 

 

Өндірістік бақылау жоспарының бар болуы 

(кемінде 1 балл) 

 

0 балл 

 

1 балл 

 

6. 

 

Көрсетілетін қызметті жеткізушіге 

сипаттамалардың бар болуы (кемінде 3 балл)  

 

0 балл 

 

бар (әр сипатта-

маға 1 балдан, 

бірақ 3 балдан 

артық емес) 

 

7 

 

Әлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін 

тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар 

0 балл 

 

2 балл 

 



қаланың, астананың аумағында кәсіпкер ретінде 

тіркелуінің бар болуы 

 

 

 

      Ескертпе: 1-тармақ бойынша конкурстың мәні жөнінде тәжірибе бұған дейін 

жасасқан шарттармен расталады, 4 -тармақ бойынша жабдықтарға құқық белгілеуші 

құжаттарды ұсыну қажет 

   Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 

тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 

таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 7-

қосымша 
 

 нысан 

Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі 

      ______________________________________ сатып алу бойынша конкурс 

      (толық атауын көрсету) 

№ 

 

Тапсырыс берушінің 

атауы 

 

Тауарлардың (көрсетілетін 

қызметтердің) атауы 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

Саны, 

көлемі 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

      кестенің жалғасы 

Жеткізу 

шарттары 

 

Жеткізу 

мерзімі 

 

Жеткізу 

орны 

 

Аванстық тө-лем 

мөлшері, % 

 

Аванстық төлем 

мөлшері, % 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

 

 

Конкурсты ұйымдастырушы 

басшысының лауазымы, тегі, аты, 

әкесінің аты (бар болса) және қолы 

___________________________ 

/____________ /_________________ 

Күні ___________________________ 

М.О. (бар болса) 

 

Тапсырыс беруші басшысының лауазымы, 

тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және 

қолы 

________________________________ 

/____________ /_________________ 

Күні ___________________________ 

М.О. (бар болса) 
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01.09.2021x-
)  L .  t z . z v z l *

apmEbr

IIIryrem

{uacu,M.Mauruna
KoEeci, 95A ruapar

3% 800

12
III( 6E
'KMr4"
KMM

Fucemol 120 ur Ne20 ra6r. /Ko-rpmorcaol /
/Ilomrla AO/ Ilomma

Ewa l 0 DDP
01.09.202 1x-
31.12.2021x

apalmr

IIIrMem

Kuacu,M.Maueroaa
Koqeci, 95A mapar

3Yo 5 100

IITK EF
,KMI{'

KMM
Ba,mron 0,061M0 // /@apuar OAO/Yrpma Ewa 2 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmEr

IIIrrureNr
6uac4M.Maueroaa
xomeci, 95A rmapar

3Yo 230

t4
III( EE
"(Mr,r"
KMM

Bara 100 r necr, // /CHASHMA / Ys6egcran Ama l0 DDP
01.09.202 lx-
31.12.2021x

apffiEr

IIIwreur

KuacrlM.Mouemaa
remeci, 95A mapar

3Yo 1850

l5
IIjK 6B
'(Mr4'

KMM

Beuepro Buepuaua 0,18 rp J,,/!60 ra6n / /
/Suorop OOO / Poccu

Eyua 4 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

apmm

IIIrmxem
rquacrr,M.Mouerora
Kemeci, 95A Fruapar

30 l n a

l 6
IIIK DE
"KMU"
KMM

frycroroHNsl0 ra6n. / I /Jleoan /Kmaxcran ,{aua 27 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

apmEr

IIImxeHr
6uacu,M.Mauetoaa
Kemeci, 95A mapar

3vo 2295

t7
IIJK EE
"(MU'
KMM

Fmqn Osou 100 ur ]1!50 ra6l.:llm ll lOsou
OOO / Poccu 6yua 5 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apm

IIIrmem

Kuacu,M.Mouerora
romeci, 95A ruapar

3yo 650



1 8
III( EE
"KI\fl4'
KMM

fmxosa 5olo 200 un //,[ercrposa/ / lKenyn-
Km$apu TOO/ / Kmafi

@naron I DDP
0 1.09.202 lx-
31.12.2021x

apaJffil

lllwrenr
rlmacu,M.Moverora
reueci, 95A rruapar

3o/o 150

t 9
IXI( 6F
'(Mr4'

KMM

r peffia pe3moBu ljeehotex Iel, 2000MJr,

3e\eEa\ wxtrwvattubHu ynaKoBKa //

/Ymgzhou Hong Wmg rubber&plastic products
fq.t^ ,1V,-.n

Ey"a 2 DDP
01.09,202 lx-
31.12.2021x

apm

IIIbwKem

r(uacbr,M.MaMeroBa

Komeci, 95A ruapar

3o/o 2200

20
II]K EE
"KMU"
KMM

Auaom 0,1 r 1M0 m6n. /N,Ie6m,qpom /
/Oapum IIAO / Vrpuua

Eyua 2 DDP
01.09.202 lx-
31.12.2021x

apubml

IIImrem
6uacrr,M.Mavetola
remeci, 95A mapar

3v6 380

21
IIIK EE
"KMr4'
KMM

Aweapotr 1olo lur J1!lO un. //4rQerrugpuup/
,D(ruSapv AO / Kasucran

Ewa DDP
01.09.2021x-
3L12.202\x

apaJrbrfrr

Illwrem

Kuacu,M.Moueropa
roueci, 95A mapar

3Yo 240

22
III( EE

"KMr4'
KMM

I,I6ynpoQeu 0,2 vr Ns10 ra6l. /I,I6ynpor[en /
/Bopucoaorr$ :mo.q MeAruutrrcffi upenap&ToB

OAO / Eeranvcr
6wa 40 DDP

01.09.2021x-
31.12.202Lx

apmFH

IIIM(erlr

Kmacrr,M.Moumoaa
roueci, 95A ruapar

3v" 2400

IUK EE
.'KMI4'

KMM

IImH 30,0 mp. // ,Mruqo{apu/
Yrpama .IIasa l ) DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmr

IIImrexr

{uacrr,M,Mouercaa
Kereci, 95A mapar

3o/o 7050

IX( FE
"wE'
KMM

Kmu rrrynpruemuft nepuQepruecrrd
Bioflokage Budget p.20G c lmexrproro

uilffioM // A4EDIPLUS/ I4HAI{rI
,[ma 2 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmEr

IIIrrurem
I(ilacH,M.MaMeroBa
roueci, 95A ruapar

3v" 190

25
ru(FE
"(Mrfl
KMM

Kemsos 10ur Nel00 ra6r. /Keroponax / /S.C.
Terapia S.A. / PywIm

Bwa 2 DDP
01.09.202 1x-
31.12.2021x

apllJrffi

IIIM(em
(Mac6!M.MeMeroBa
xomeci, 95A rmapar

3% 5000

IUK E6
"(MI4"
KMM

Kopwauw25%o2un Nsl0 aMn. /ffienMtrI /
/3.qoposre OK OOO / Yrpma

Ewu DDP
01.09.202lx-
31.12.2021x

apmEr

IIIrruxem
rcnacbl,M.MeMfioBa
remeci, 95A ruapar

30/o 950

27
rx( 6E
'KMI4'
KMM

KoQem-Eereoar narpw 207:o lun NplO aun, / /
,Gopuconcxrri saaoA MeA{qHHcK trpenapamB

OAO /Eerapyo
Ewa DDP

01.09.2021x-
31.122021x

apmEbr

IIIryrem

Kuacu,M.Mauercra
xoEeci, 95A mapar

3V" 183

z8
IIJK E6
,KMLT'

KMM

Jlesoux{effi-DF 0,5%o 10 ua rrm
Alopau{emon/ {oc$apu/Kroaxcmx

OnftoH 5 DDP
01.09,2O21x-
31.12.2021x

apmm

IIIWKeHT

Kuacu,M.Mauerora
romeci, 95A rruapar

3v. 925

29
IXK BF
"KMu"
KMM

moMepreffiri Ha rKffieBofi ocHoBe //
Chmgzhou Hualim Health Dressing Co.Ltd

IUryx l 0 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

apmFH

IIIrmem
Kuacu,M.Mauerora
xemeci, 95A mapar

J% 2300

30
IXK 6E
.KMI,I'

KMM

,rleimomacrrrpr 6m epral4t;abtrt l,9x?,2
Mywwau // /Honocu6rorfapu OAO /

Poccu
Ewa 48 DDP

Q|.092021x-
31.12.2021x

APffiF6I

IIIwxem

\uacu,M.Mauercna
reueci, 95A rmapar

3% 960

3 l
TUK 6E
,KMI4'

KMM

JllroenrBmnescxoro40rp/ / nOO
Illmapor-tDapu / Kroucrau

Bwa I DDP
01.09.2021x-
31.12.202Ix

apmFU

Illruxesr

\uacu,M.Maumora
roueoi, 95A rruapar

3yo r55

32
IUK E6
"KMI4'
KMM

M.tIopEHAeH A 15,0 // /Jelfa @apuouog /
flomma ,[aHa DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apffir

IIIruxem
(uachI,M.MaMfloBa

reueci, 95A mapar
3% 1 185

33
IUK E6
'(Mlil

KMM

M.Oxcomonu 0,25olo l0r
/,{uorcorerpam,qpoxcurerparugpona$rarm /

/Arraicnmurlru 3AO / Poccu
Ewa l0 DDP

01.09.2021x.
31.12.2021x

apmm

IIIryxem

4aaacu,M.Meumaa
romeci, 95A ruapar

3% 2210

III( 6E
"(Mr4"
KMM

M.Terpaumroonu rtuuulo/o3,1rp. / |
/TanNu$apunpenaparu OAO / Poccu

Eyua 2 DDP
01.09.202 lx-
31.12.202Lx

apuEmr

IIIwresr

Kuacu,M,Mauerora
roueci, 95A rruapar

3Yo 680

3 5
IUK EE
"(Mu"
KMM

Macm Metr 3-x cn.Ha pe3rm Ningbo/ /
/ ,4.,tringbo Greetrned Medical Instruments Co.

/Knair.
,{axa 200 DDP

01.09.2021x.
31.12.2021x

apmm

IIIrwxem

4alacu,M.Moueroaa
romeci, 95A mapar

3Yo 5000

36
rrr( EE
"(Mr4"
KMM

Merporm l% 30 rp reru / I | / l4uwz AaHa 2 DDP
O1.09.2021x-
31.12.2021x

apffir

IIIrrurem
rluacrr,M,Mouemra
Keueci, 95A mapar

3% 2370

37
IIIK EB
"(Mr4'
KMM

Myxurm0,05urJ'{i l lQra6t./ / IAO
"XruQapM" Kroucru

Bya 20 DDP
01,09.202 lx-
31.12.2021x

apmm

IUWKeHT

(uacb!M.MaMercBa

KoEeci, 95A rruapar

3% 3200

38
IUK EE
"r(MI4'
KMM

Harpu uopqr, pacr. .q,u mSysrul0,9%o2OOut
/ 4{.efryn / Krucran-Krmfi

(Dlarox DDP
01.09.2021x-
3t.12.2021x

apmf,r

IIIrnxem
4uacu,M.Mouerora
xeueci, 95A mapar

3Yo 140

39
IUK EE
"(MH'
KMM

Harpn uopru, pacr. AJn ffieK. r auryl. 0,9% 5
MtrNe10Nn/ / fimwfiapu /Benapycb

EyMa DDP
01.09.2021x-
31.\2.2021x

APAJffi

IIIwrem
r{aracu,M.Meumna
roueci, 95A ruapar

3% 300

40
IX( EE
'(Mr4'

KMM

Hagmom-DF 0,05Yollw/
/ /,{oc-<Du /

KaucraH
Ama 5 DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

apmFH

IIIwrem
rluacu,M.Maueroaa
Komeci, 95A mapar

3v" 350

4 l
IXK ED
"(Mr4"
KMM

Ho - IIIna 40 ur Ng24 ra6r. /apomaepHH
/ /XVHOVH sasoa @apvauenmecw H

Xturoecro Ilpo.ryn/ Berrpm
Ewa I DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apffir

IIIruxesr

4aracrr,M.Meueroaa
xeueci, 95A ruapar

3vo 760



42
IUI( EE
"(Mr.r"
KMM

fluuepcu Xmc Ymrpa-rou{opr Giga pack (5)
l2-22rcN648oy l/ t ,

Ewa 4 DDP
01.09.2021x-
31.t2.2021x

apmr

IIImem
(anao6r,M,MeMemBa
xoueci, 95A ruapar

3yo 32800

43
IXK EE
"I(Mr.{'
KMM

llamgeam 0,25 urJ\!60mfu. / /
/l4p6mcruli X@3 / Poccm

Ewa J DDP
O1.09.2021x-
31.12.2021x

apm

IIImem
qaracrr,M,Mouerona

Koueci, 95A mapar
3vo t52s

44
IUK EE
"KMr4"
KMM

flapaqffion 0,5 u NslO ra6r. // llIplrerun
XO3 /Poccry Aua 100 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmru

IIIrmem
Kuacr4M.Mauaoaa
remeci, 95A mapar

3% 8200

45
IIIK E6
'KMr{"
KMM

nepeqcn BoAopo,qa pat. 3%o 40 w / I
/Oapuargu AO / Kapma4qa tlr. 5 DDP

01.09.2021x-
3t.t2.2021x

apmm

IIImem

Kanacbr,M.MoMmEa
roueci, 95A mapar

3% 300

46
IUK EE
'(Mrr"
KMM

florutros-uoa 10%l00wl / /Ir4eaomTOO
/ K8ucrffi

OnaxoH 4 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

aplll]ffi

IIIMem.
rqalacrlM.Maueioaa
romeci, 95A mapar

3yo 2000

47
IIIK EF
"KMI,I"
KMM

Ilpoma.ryu Harypeua Ymrpe Hopual,{yo Jl!20
I / | ltIpoxrcp Am 20 DDP

01.09.2021x-
3t.12.2021x

apmr

IIIroxem
rqaracrlM.Mauemra
KoEeci, 95A rruapar

3% 15500

48
III( 6E
"(N{I,I"

KMM

PermNl0O4pue// /Amtomm3AO/
Poccm

yu. l 0 DDP
01.09.2021x-
3r.12.202rx

apaJmr

IIIrurero
Kuacrr,M,Mauruaa
reueci, 95A mapar

3% 1380

49
III( 6E
,(MI4'

KMM

Cmrpr smonnfi 70P/o 50w / / /Illamapog-
<Dapu / Krucrm

Onxon 20 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

apmm

IIIrureHr
rquacu,M.Maumaa
remeci, 95A mapar

3Yo 1620

50
IUK EE
'(Mr4'
KMM

Cnpmqoaxa IIBX J'{!lE // /Benepa TOO /
Kasacrax Ama DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

apffi

IIIMKeTfr
{mcrr,M.Maueroaa
xeueoi, 95A mapar

3% 100

5 t
IIIK E6
"KMrr"
KMM

Cym{argrr Harpm-DF 30% 10 u
/CymQaqeraung / /[oqlapuToo /

Ka3axcrffi
Eyua 5 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apm

TIIEtuKem

Karaon,M,Meuroaa
Koueci, 95A wapaa

3o/o 1650

52
rxK 66
"(Mr4"
KMM

Tepuouerp Biothem Budget xecrxrai
3reKrpomul r[rQporofi / / A.lingbo Greehned

Medical lnstrments Co. I ltr.wafl
Aana 5 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmm

III5Mem

4a[acrr,M.MeMmBa
romeci, 95A ruapar

3yo 6875

)J

rin( EE
''KMI4'
KMM

Mapu ueAn+urcrar 90cw1000 u (m.25) / /
/Hmerc XEK OOO / Poccu

M t0 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

aPmF6r

IIIrrurexr
Kuacu,M.Mauerora
xemeci, 95A mapar

30/o 650

54
IIIKEE
"KMr4"
KMM

flepvare xrp, crepmffie nareKcffire
onygpeme Bio-Gloves 7,5 I / /Ideal Medical

lnduso:ies Co., Ltd / Klmft
IIapa 50 DDP

01.09.2O21x-
3r.r2.202rx

apaJDmr

IIJryrem
rqmcu,M.Mauercra
roueci, 95A mapar

3v" 7000

55
INK E6
'KMr4"
KMM

Tououerp Bio-Press aefii 50x14 cu (ruonml) / /
TNingbo Greemed Medioal Instrments Co/ i

Knan
nma I DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

epm

TITrqem

(atacb4M.MaMfloBa

roueoi, 95A ruapar

3yo 3612

56
IXK EE
"KMr4"
KMM

Yrom mnpormul 250urNs10 // /DOLCE
PHARM/ Ka3axcmH Eyuu i0 DDP

01.09.2021x-
31.t2.202rx

apffir

IUrmrem
rlaracn M.Maumoaa
remeci, 95A ruapar

3% 300

57
IIIK EE
'KMIZ'

KMM

<Dypromuou 0,05 No10 m6t I /
/BopncoBcKrd 3MfI / Benapycr Ewa 20 DDP

01.Q9.2021x-
31.12.2021x

apffiFr

IIIrMem

4mcu,M.Mauemra
xeueci, 95A mapar

3yo 600

58
III( FE
'KMr4"
KMM

<Dypargjmr 0,02 Nel0 ra6r /HHrpo{ypa:/
/3foocr[apu /Kaucru

Byra 30 DDP
01.09.202 lx.
31.12.2021x

apm

IIImesr

Kuacu,M.Mauerora
KeEeci, 95A mapar

3yo 1950

59
IXK EF
''KMI4"

KMM

Xroprexcr4*r 6mmronar 0,05olo 100 w Qn / /
/Illaruapor <Dapu TOO I

KGaxcmH
Onuox 5 DDP

01.Q9.2021x-
31.12.2021x

apffir

IIImesr
KuacrqM.Maueroaa
Kemeci, 95A mapar

3vo 325

60
IXK E6
'(Mr{'
KMM

(mapHraa 25 ur J',lb50 ra6n. /ruffiapnn/
/CoQapuaAO /Eomapm

yn. 5 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

apmFH

IIIrmem

KaracE,M.MeMemBa
roueci, 95A mapar

3Yo 1000

o t

u(EE
,KNII4'

KMM

[unpoaer 500 ur Nsl0 m6l. /unpot[loxcarrur /
/Dr.Reddy's Labomtories L I Vxw

yn. ) DDP
O1.09.2021x-
31.12.202tx

apajbfrr

IIIruKem

Kanac6r,M.MaMemBa
KgEeci, 95A mapar

3Yo 4450

IIIK EE
'KMr4'
KMM

Illanow-6eper am ue.q.nepconua 52r54cu c
,motoioft permofi Bioheadax / / Ningbo

Greemed Medical Ilstrments Co. / Kman
,IIaxa 50 DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

apmmr

Illmxem
rqmcrlM.Mavemna
Komeci, 95A mapar

3% 1000

O J

INK E6
'(Mr.r"
KMM

IUuarem o,qropronrri crepmruul 140x14x1,6 t
/ A{ingbo Greetrned Medical Instruments Co.

/ Knafi
Iua 100 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apm

IIIMem
r{uacu,M.Maueroaa
xemeci, 95A ruapar

3Vo 2000

64
IIKEE

"(Mr.r"
KMM

IIIupuq l0ur c mofi 2lGxlMM 3-x KoMtroH / /
/Anlui HongS,u Wuzhou Medicol Mmufactuer

Co.. Ltd / Kman
.[ma t0 DDP

01.09.2021x.
31.12.2021x

apmEr

IIIMrem

Kuacrr,M,Maumora
Komeci, 95A mapar

3% 200

65
IUI( EE
"KMI{'
KMM

IIInpuU 2,0 Bioject c mlofi 23Gx25vu 3-x
rounox. / / /Chmgzhou Kmgfirlai Medical /

Kmfi
,(aua 20 DDP

Q1.09.2021x-
31.12.2021x

apmm

IIImrem
(uacH,M.MaMmBa

reueci, 95A mapar
3Vo 300



66
IJJK EE
"KMr4'
KMM

Illnprut 20 un c rnoii 20Cx38,uu 3-x rouuon. /
/ /Anhui Honglu Wuzhou Medical Mmufacturer

Co.. Ltd/Kmft
Aua l0 DDP

01.09.2021x-
3l.12.2Q2lx

apaj6m

IUwxenr
qmacu,M.Mauemra

romeci, 95A rmapar
3% 250

67
IIIK EB
"KNer"
KMM

[Jnpuu 5,0 o m 22Gxl 3x-roun.crepmrnfr / /
/Chmgzhou Huichm Medical Eguipment Gnp

LTD / Ituran
Ama 20 DDP

01.09.2021x-
3l.l2.202lx

apm

IIIrrurem

KurcrqM.Maumra
Koreci, 95A mapar

3% 300

68
INK EE
"KMI,I'
KMM

3y$m2,4Yo 5 w JlblO rur. //
/Hoaocn6mrfapu / Poccm

Eyru DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

aPm

IIImem

Kuac64M.MeMmBa
xeEeci, 95A mapar

3Yo 325

69
IIIK EE
"(Mr4"
KMM

Ea4ruay qmerecbr, pemeruefiTit .IIua DDP
Ql.09.2021x-
31.12.2O21x

apmbr

IIIwxem

4macrlM,Maverora
xoueci, 95A mapat

3vo 40000

70
IIIK BF
'KMI,I'

KMM

llmaKmpra apxmu uawmi cepe 500 + 100 t

150 uu AaHa 2 DDP
O1.09.2021x-
31.12.2021x

apmmr

IIIwKem :

rlmrcu,M.Mouemra
xeureci, 95A rruapar

3v" 50000

71
IUK EE
'(Mr4"
KMM

AcxaHa ycreni 1600 + 750 + 750 w laua DDP
01.09.202lx-
31.12.2021x

apmF6r

IIIrilMKem

KuacH,M,MaMmBa

KoEeci, 95A ruapar

3% 35000

72
IUK E6
'(Mr4',

KMM
Acxaua ycreni 800 * 800 * 750 uu Ama DDP

0 L09.2021x-
3t.12.202lx

apmr

IIIIffiem

KamcrlM.Mouerora
(oueci, 95A mapar

3Yo 25000

IIIK EE
"KMr4"
KMM

1200 * 600 / 750uu mpmacu 6ap 6ip ruxar[ur

YcTen
Ama 3 DDP

01.O9.2021x-
31.12.2021x

apmr

IIIwreur
r\aJac6!M.MaMeroBa
Koueci, 95A mapar

3o/o 75000

74
II]( EE
"KMr4"
KMM

1000 i 600 / 750uu rapmacu 6ap 6ip ura{ur

YCTetr
,(aHa DDP

01.09.2021x-
3t.12.202rx

apmBr

IIIrrurem
(uacH,M.MaMeToBa

Kemeci, 95A ffiapar
3vo 20000

75
IIIK EE
'KMr4"
KMM

Xapuuaft xgrrcarl oprur.6u1 ,{aua
'1 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apmFbr

IIImem
I(anac6lM.MeMeroBa
romeci, 95A ruapar

3% 70000

76
IIIK EE
"(Mra"
KMM

ra6yperr€p 300*300*440 uu Ama 6 DDP
01.092O21x-
3t.t2.2021x

apmsr

IIkqgp
(anacr!M.MaMemBa
Komeci, 95A ruapar

3% 36000

77
IIN(EE
"KMI,I'
KMM

Tpr6uap 400*350t550 Eua DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

aPffi

IIIffieHT

4aracrr,M.Mauaoaa
kom€ci, 95A mapar

3% 80000

78
IX( FE
'KMr4"
KMM

Emap rap.uepo6u 4 ceKrsumr( 1350 | 320 *

155Ouu Iea 6 DDP
01.O9.2021x-
3r.r2.2021x

apilbrnr

IIIrurenr

{macrlM.Meuerora
K€Eeci, 95A ruapar

3Yo 300000

'19
IUK 6B
"(lvM"
KMM

bl.&rc-u4r1a apHmar IIIro$ ry6i 6irey, ycri
uKrapbr 6ap ro6r 9001450*800 uu Iea 2 DDP

01.O92021x-
31.12.2021x

apilbrsr

IIIruxem

\uac4M.MoMemBa
KoEeci, 95A ruapar

3yo t00000

80
IUK E6
,KMI4"

KMM

Hm ma{n reuemi re1 nrmr ycrirgi xam,
neprfoparg&ramax, mmaKrapAa 800 * 450 *

1800 uu
Aasa DDP

01.09.202Lx-
31.12.2021x

apmr6I

IIIrruxem
(uac6l,M.MeMercBa

remeci, 95A mapar
3% 53000

8 t
INK EE
"KMI,I"
KMM

OIgmu uaprarrapu ,{aua DDP
01.09.2Q21x-
31.12.202tx

aPmm

IIImem
rluacu,M.Maueroaa
reueoi, 95A ruapar

3o/o 204000

82
IIIK BE
'KMLI'

KMM
O$m oprur4uqrapH .II*ra 24 DDP

01.09.2021x-
31.12.202|x

apm

IIIrrurenr

4aaacu,M,Mauerora
Komeoi, 95A mapar

3V" 192000

83
IIIK EE
'l(l\41,1'

KMM
Kimnrap umQrr ,{aua 6 DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

apffir

IIIruxenr
(uacEr,M.MaMeToBa

Ke[eci, 95A ruapar
3vo 240000

84
IUK EE
,KMI4'

KMM
MFuiMre apHarrffi EreO 2000*500*500 Ama 4 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apaJffir

IIIwrem
(atracbr,M.MaMemBa

KeEeci, 95A. mapar
3o/o 200000

85
IIIK E6
,'KMr{"
KMM

Otgrou rargraosr Iana 2 DDP
O1.09.2021x-
31.12.2021x

apmEbr

IIIrmrem
(macblM.MoMmBa
Komeci, 95A ruapar

3% 160000

86
IIIK EE
"KMII'
KMM

I(lxamapra apnmm IIImr! 2100*400 * 400uu ,{aHa I DDP
0 1.09.202lN-
31.12.2021x

aPmH

IIIffieHT

(uacEl,M.MeMeroBa

remeci, 95A ruapar

3% 50000

87
IIIK BE
"KMrZ'
KMM

I(lxamapra apumu IIIxarf 2100*400 * 700uu ,{ana I DDP
01.09.202 1x-
31.12.2021x

apffir

IlIffiem

t(aracrr,M,Mauemta

KoEeci, 95A ruapar

3yo 50000

88
IItr( EE
'KMr4"
KMM

Ac yire apxmau rgxamap mrarlrr
2000*450*1000 uu .IIaua I DDP

01.09.2021x.
31.12.2021x

8pllm

IIIrureHr

Kuacu,M.Mauemaa
Koueci, 95A rwapar

3yo 60000

89
IXK EE
"KMI,I'
KMM

I(;pranapra apnmax IIIruQ 800*450 * 750uu IlaKa I DDP
01.09.2021x-
31.12.2Q21x

apmEI

IIImreHr

4uacu,M.Meuerora
KoEeci, 95A ffiapar

3o/o 40000



90
IXK EE
"I(Mlr'
KMM

Koumrorep aapirepnepine aprnnre ycren
10001600 | 750MM Ama I DDP

01.09.202lx-
31.12.202lx

apm

IIImem

Kaaac4M.Mauemaa
roueci, 95A ruapar

3Yo 40000

9 1
IUK E6
"(Mr4',
KMM

5 cereguro 6uuap mrarfu 14501320.1550w Ima 5 DDP
01.09.2021x-
31.12.2021x

8pm

IIIWKem
(atracH,M.MoueroBa
romeci, 95A mapar

3%o 300000

92
IUK EE
'KN4r4'

KMM
Kepey€r 1500t600*400 ,{axa z) DDP

01.09.202 lx-
31.12.2021x

apa6mr

IIIwrenr
KuacrqM.Mauerora
r€ueci, 95A mapar

30/o 875000

93
INKEE
"(Mr4'
KMM

Ac 1fue epum uerm ou4ipicrir ycrea
1200x1200x870 Ama 2 DDP

01.09.2021x-
31.12.2021x

apaJlffi

IIJWK€m

Kilacu,M.MautrcBa
reueci, 95A mapar

30/o 120000

94
IIIK B6
'KMr4'
KMM

IIIMem r(anaon EE "I(ocarulu uemeu-
mepuam" KMM twapaur ueu yft-xaftm

arbwaaru xorraey xqwcmpbr
I(rnuer DDP

01.09.2021x-
3l.12.202lx

epm

Illmrear.
rlaracqM.Meuemra
roueci, 95A mapar

3% 10679000

=- ,ftn1cex6ner A.X. ,{Szicex6ten A.X.


