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бөлінген сома 209000-00 (екі жүз тоғыз мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС сомасы 22392-86 (жиырма екі мың үш жүз тоқсан екі 

теңге) 86-тиын. №3 лот Шымкент қаласы ББ  "Қосалқы мектеп-интернаты"  

КММ ғимараты мен үй-жайын ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша 

бөлінген сома 3300000-00 (үш миллион үш жүз мың теңге) 00 тиын ҚҚС 

қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 353571-43 (үш жүз елу үш мың бес жүз 

жетпіс бір теңге) 43-тиын. №4 лот Басқа қорларды сатып алу (Кеңсе 

тауарлары) бойынша бөлінген сома 2560000-00 (екі миллион бес жүз алпыс 

мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 274285.71 (екі жүз 

жетпіс төрт мың екі жүз сексен бес теңге) 71-тиын. №5 лот Басқа қорларды 

сатып алу (Шаруашылық тауарлары) бойынша бөлінген сома 2764000-00 

(екі миллион жеті жүз алпыс төрт мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС сомасы 296142.86 (екі жүз тоқсан алты мың бір жүз 

қырық екі теңге) 86-тиын. №6 лот Басқа қорларды сатып алу (Спорт 

тауарлары) бойынша бөлінген сома 125000-00 (бір жүз жиырма бес мың 

теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 13392.86 (оң үш мың үш 

жүз тоқсан екі теңге) 86-тиын. №7 лот Басқа қорларды сатып алу (Жұмсақ 

мүккәмал) бойынша бөлінген сома 1327000-00 (бір миллион үш жүз 

жиырма жеті мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 

142178.57 (бір жүз қырық екі мың бір жүз жетпіс сегіз теңге) 57-тиын. №8 

лот Басқа қорларды сатып алу (Киім-кешек) бойынша бөлінген сома 

17024000-00 (оң жеті миллион жиырма төрт мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС сомасы 1824000 (бір миллион сегіз жүз жиырма төрт мың 

теңге) 00-тиын. 

      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 15.03.2022ж 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 (қабылдау бөлмесі, 1 қабат)  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 жеткізушіні таңдау 

жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма 

 

№1 лот; Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу (Бензин АИ-92) 

1.Жанар-жағар май отты қозғалтқыштар үшін, маркасы AИ-92, этилді және 

этилсіз. 

2.Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің автокөлігі үшін карточкалық 

қызметпен   (клиенттің сұратуы бойынша кемінде 2 данада карточка болуы 

тиіс немесе талон, қызмет көрсету бағасы жанар-жағар майдың бағасына 

қосылады)  белгіленген бензин көлемімен. Жанар-жағар майды босату лимиті 

Тапсырыс берушінің талабы бойынша белгіленеді. 

3. Шымкент қаласындағы сапалы қызмет көрсету, автоматтандырылған, 

үзіліссіз қызмет көрсету және жанар-жағар майды құю станцияларын (жанар-

жағар майды құю стансаларын) ыңғайлы орналастыру. Карточканың және 

талонның жарамдылық мерзімі кез-келген уақыт шектеусіз. Жанар-жағар май 

көлемі 2594,44 литр. Шымкент қаласындағы жеткізушінің жанар-жағар 

майды құю станцияларынан тәулік бойы құю. 

4. Төлем Клиенттің АИ-92 маркалы жанар-жағар май смарт-картаны 

қабылдауға және тасымалдауға жауапты тараптардан және жергілікті 

мазмұндағы қазақстандық мазмұндағы жергілікті қамтудағы ақпаратпен 

қамтамасыз етілген ақпаратты ұсынғаннан кейін 2022 жылдың ақпан, тамыз 

айындағы ақшаны Жеткізушінің банк шотына ақша аудару арқылы жүзеге 

асырады.  

5. АИ-92 маркалы жанар-жағар майдың сапасы өндірушінің сапа паспортына 

және ГОСТ-ға сәйкес қолданыстағы ережелер мен ережелерге сәйкес келуі 

керек. 

6. Тапсырыс берушіге құжаттаманың тауарларымен және шығын 

материалдарының қажетті санымен бірге берілу шарттары. Клиенттен сатып 

алуды алған күннен бастап 2 күнтізбелік күн ішінде (электрондық пошта, 

факсимильді, мақсатты түрде және т.б.). 

7. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету шарттары (уақыт, орын). 

Әлеуетті өнім беруші тиісті құжаттарды, оның ішінде тарату үшін рұқсат 



беру, жанар-жағар май материалдарын сату, СТ-KZ сертификатына сәйкес 

келетін сертификаттарға ие болуы тиіс. 
 

№2 лот Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы өзге де 

бұйымдарды сатып алу (дәрі дәрмектер сатып алу)  

1 

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 

2 

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. 

3 

Ангисепт №10 табл. 

/ /     

/ЖанафармПроизводи

тель 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 

4 

Антигриппин №10 

табл. / /     

/Эйкос Фарм / 

Казахстан 

тұмау мен басқа да жедел респираторлық вирустық инфекцияларды 

симптоматикалық емдеу, қызба, бас ауруы 

5 

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. 

6 

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 

7 

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. 

8 

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 11 құрайды. 

9 

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 » 

10 

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. 

11 

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. 

12 

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. 

13 

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. 

14 

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. 



15 

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. 

16 

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. 

17 

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. 

18 

Ингалипт-Н 30,0 

аэр. //     

/Микрофарм / 

Украина 

Ингалипт-Н представляет собой прозрачную жидкость от светло-желтого до 

темно-желтого цвета со специфическим запахом; 

19 

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. 

20 

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.. 

21 

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 

22 

Лейкопластырь 

бактерицидный 

1,9х7,2 

Мультипласт //     

/Новосибхимфарм 

ОАО / Россия 

Жабысқақ сылақ-бұл жабысқақ масса қолданылатын жұқа мата жолағы. Ол 

теріге мықтап жабысып, мықтап жабысады 

23 

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. 

24 

М.Лоринден А 15,0 

//     /Jelfa 

Фармзавод / Польша 

Белая со светло-желтым оттенком жирная, мягкая масса. 

25 

М.Оксолиновая 

0,25% 10г 

/Диоксотетрагидрок

ситетрагидронафтал

ин /     

/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 диоксотетрагидрокситетрагидронафталиннің 

әсеріне де сезімтал. 

26 

М.Тетрациклиновая 

глазная 1% 3,0 гр. 

/  /     

/Татхимфармпрепара

ты ОАО / Россия 

Жақпа сарғыш немесе сарғыш-қоңыр түсті. Жергілікті қолдану кезінде 

жүйелік абсорбция төмен. 

27 

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 

28 

Мукалтин 0,05 мг 

№10 табл. /  /     

/АО "Химфарм"   

Казахстан 

Таблеткалар ашық сұрдан қоңыр-сұрға дейін, ақ дақтары бар, жалпақ 

цилиндр тәрізді, фаскалы. 



29 

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. 

30 

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. 

31 

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. 

32 

Но - Шпа 40 мг №24 

табл. /дротаверин             

/     /ХИНОИН 

завод 

Фармацевтических 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. 

33 

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 

34 

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 

35 

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. 

36 

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. 

37 

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. 

38 

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. 

39 

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. 

40 

Спирт этиловый 70% 

50мл / /     

/Шаншаров-Фарм  / 

Казахстан 

Түссіз, мөлдір, Ұшпа, тез тұтанатын сұйықтық, тән спирт иісі, жанғыш 

дәмі бар. Көк қауіпсіз жалынмен жанады. Гигроскопична. 

41 

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, 

дигидроптероатсинтетазаның бәсеңдеуі, пуриндер мен пиримидиндердің 

синтезі үшін қажетті тетрагидрофол қышқылының синтезінің бұзылуы. 

Нуклеин қышқылдарының (ДНҚ және РНҚ), бактериялық жасушаның синтезі 

бұзылып, олардың көбеюі тежеледі. 

42 

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 



43 

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 медициналық 

мақсатта әзірленеді. 

44 

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. 

45 

Тонометр Bio-Press 

нейл 50х14 см 

(лиловый) / /     

//Ningbo Greetmed 

Medical 

Instruments Co/          

/ Китай 

Екі резеңке жалғағыш түтігі бар металл немесе пластмасса корпустағы 

Манометр 

46 

Уголь 

активированный 

250мг №10 //     

/DOLCE PHARM/ 

Казахстан 

Дөңгелек пішінді, беті екі дөңес, қатерсіз, қара түсті таблеткалар. 

47 

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 

48 

Фурацилин 0,02 №10 

табл /Нитрофурал/     

/Эйкос фарм  / 

Казахстан 

Таблеткалар сары немесе жасыл-сары түсті, беті біркелкі емес, жалпақ 

цилиндрлік пішінді, фаскалы және қауіпті. 

49 

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. 

50 

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 арналған құралдар. 

51 

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. 

52 

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. 

53 

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. 

54 

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. 

55 

Шприц 5,0 с игл 

22Gх1 3х-

комп.стерильный /   

/     /Changzhou 

Huichun Medical 

Шприц жоғары сапалы пластиктен жасалған және поршеньден, тығыздағыш 

резеңке сақинадан, бітіру цилиндрінен тұрады. Үшбұрышты қайрайтын ине 

жұқа силикон қабатымен жабылған. 



 

 

№3 лот Шымкент қаласы ББ  "Қосалқы мектеп-интернаты"  КММ ғимараты 

мен үй-жайын ағымдағы жөндеу жұмыстары 

 

1 

Шымкент қаласы 

ББ  "Қосалқы 

мектеп-

интернаты"  КММ 

ғимараты мен үй-

жайын ағымдағы 

жөндеу жұмыстары 

2022 жылға жасалған сметаға және ақаулы актіге сәйкес қабырғаларды, 

төбелерді, батареяларды сапалы эмульсиялық құраммен және қазақстандық 

мазмұндағы майлы бояумен бояу  

 

 

  

№4 лот Басқа қорларды сатып алу (Кеңсе тауарлары)  

Eguipment Grup LTD      

/ Китай 

56 
Магния сульфат 5 

мл 25% 

5 мл ерітіндінің құрамында 

белсенді зат-магний сульфаты 1.25 г, 

қосымша зат-инъекцияға арналған су. 

57 Адреналин 

1 мл ерітіндінің құрамында 

белсенді зат - адреналин гидротартраты 1,82 г 

қосымша заттар: натрий метабисульфиті( Е 223), натрий хлориді, 

инъекцияға арналған су 

58 
Система для 

капельницы 

Жүйенің негізгі элементтері – түтік пен тамшы камерасы фталатсыз 

медициналық поливинилхлоридтен жасалған (DEHP / DOP Free). Бұл шикізат 

кәсіпорында медициналық практикада рұқсат етілген инновациялық 

еуропалық материалдарды қолдана отырып өндіріледі 

59 Нистатин 

Бір таблетканың құрамында белсенді зат – нистатин – 111.10 мг (250 000 

ӘБ), қосымша заттар: картоп крахмалы, лактоза моногидраты, стеарин 

қышқылы, тальк, желатин, опадрай II (құрамында: жартылай 

гидролизденген поливинил спирті, тальк, макрогол 3350, лецитин (соя), 

бояйтын пигмент (құрамында Е 171 титан диоксиді, Е 132 индигокармин 

негізіндегі алюминий лак бар, сары хинолин е 104 негізіндегі алюминий 

лак, сары күн батуы е 110 негізіндегі алюминий лак). 

1 
Жалпы дәптер   80 

л 

Жалпы дәптердің кемінде 80 парағы болады, ені — кемінде 144 мм, 

ұзындығы — 297 мм.белгіленген . Жалпы дәптер жоғарғы және төменгі 

жиектері бар бір көлденең сызыққа және торға салынуы мүмкін.  

2 дәптер  12/1-4 

Дәптердің кемінде 12 парағы болады, ені — кемінде 144 мм, ұзындығы — 

297 мм.белгіленген . Жалпы дәптер жоғарғы және төменгі жиектері бар 

бір көлденең сызыққа және торға салынуы мүмкін.  

3 
Сурет салу 

альбомы 

Түрі: сурет салу альбомы 

Пішімі: А4 

Парақтар саны: 30 

Қағаз тығыздығы: 120 г / м2 

Бекіту түрі: желімделген блок 

4 Ақ бор 

Саны, дана: 100 дана 

Түсі: ақ 

Нысаны: Төртбұрыш 

5 Түсті бор 12 дана 

Саны, дана: 10 дана 

Түсі: әртүсті 

Нысаны: Төртбұрыш 

6 
Жылжымалы Үстел 

күнтізбесі 

2021 жылға арналған үстел күнтізбесі, 160л, парақтык, 

бекіту - тігу, тығыздығы 120 г/м2, блоктың ұзындығы 14 см, 

блоктың ені 10 см 

7 Түрлі-түсті қағаз 

түрлі-түсті картон және түрлі-түсті қағаз жиынтығы 

Пішім-A4 

Парақтар саны -16 дана 

8 Шарикті қаламдар 

Керек-жарақ-қалам 

Түрі-шарикті 

Сия түсі-көк, қара 

Дене материалы-пластик, резеңке 

Желінің қалыңдығы хат -0.25 мм 

Өзектің қалыңдығы - 0.5 мм 

Қақпақ-иә 



9 
Ағаш қарапайым 

қарындаштар 

Өшіргіші бар графитті қарындаш. 

Пластикалық корпус. 

Өткірленген. 

Шифердің қаттылығы: HB 

10 Түсті қарындаш 

Түрлі-түсті қарындаш түрі 

Түсі әртүрлі түстер 

Өшіргіштің болуы жоқ 

11 ермексаз 

Балалар шығармашылығында және мультипликаторлардың жұмысында 

модельдеу мен модельдеуге арналған. Оңай пішінделеді және қолдарға 

жабыспайды, пішінін тамаша ұстайды, ашық түстерге ие. 

12 фломастер 

Жиынтықтағы саны 12. Сипаттама жинағы жас суретшілерге ұнайды. 

Киізден жасалған қаламдар қағазға жарқын және айқын сызықтар 

қалдырады. Киізден жасалған қаламдардағы сия улы емес және балалар 

үшін мүлдем қауіпсіз. Қауіпсіз желдетілетін қақпақ. 

13 
Акварель бояулары 

12 түс 

"Акварель бояуының түрі 

Түсі әртүрлі түстер 

Картон қорап акварельді бояу 12 түсі" 

14 Сызғыш 30см 

Түрі- Сызғыш 

Материал - Ағаш 

Тікелей-Нысаны 

15 Өшіргіштер 

Пішіні-Тік Бұрышты 

Түсі-ақ-қызыл 

Қаптама-Картон 

16 Желім қарындаш 

Түрі-жабысқақ қарындаш 

Көлемі - 8.0 (г) 

Консистенциясы-Қатты 

17 ұштағыш 

Түрлі-түсті өткірлендіргіш . Пышақ жоғары легірленген көміртекті 

болаттан жасалған.Толық қайрау бұрышы 18 °. Дене материалы: пластик. 

Өнім денсаулыққа қауіпсіз. Құрамында зиянды заттар жоқ 

18 транспортир 

20 см протектор ұстағышпен мөлдір тоналды * ыңғайлы, практикалық 

ұстаушы. Ұстағыштың ұзындығы сызғыштың ұзындығына тең. Техникалық 

сипаттамалары: мм: 295*325*110 

19 циркуль 

"Металл дайын мектеп оқушылары мен студенттерге арналған. Компастың 

ұзындығы 135 мм 

Материал-металл 

Металл түсі 

20 күнделік А4 мектеп күнделігі 48 Парақ. Қатты мұқаба 

21 кітап қаптағыш А4 кітабының мұқабасы 310*440*0,070 мм ПЭ Полиус 

22 дәптер қаптағыш А4 дәптері мұқабасы 310*440*0,070 мм ПЭ Полиус 

23 Калькулятор Калькулятор SDC-554s 14-биттік 

24 
Түрлі-түсті 

Картон 

Түсті Картон A4, 12л., 12цв., қапталмаған, қағаз қыстырғышындағы 

папкада 

25 А4 қағазы 

Svetocopy басып шығаруға арналған кеңсе қағазы А4, 500 парақ, 80 

гр/м2 

Қорапта 5 қорап бар. 

Ең аз көлемі-500 қорап! 

26 Мәзір формалары 

Басып шығару түсі: қара, Ресурс, беттер: 2000, Модельдермен 

үйлесімділік: HP, Canon i-SENSYS , салмағы: 0,850 кг Көлемі: 29,5 x 

10,0 x 12,0 см 

27 
Парақ файлы F4 

Noki 

Пішімі-А4 

Қалыңдығы-80.0 (мкм) 

Материал-Пластик 

Түсі-Мөлдір 

Қаптамадағы саны-100 (дана) 

28 файылдық папка 

A4 форматындағы Attache файлдары бар қалта құжаттарды сақтауға 

арналған. Қалыңдығы 0,4 мм көк түсті полипропиленнен жасалған, 

құжаттарды оңай сақтауға және көрсетуге арналған 10 мөлдір 

полипропилен жапсырмалары бар. Файл тығыздығы 25 мкм. 

29 Тіркеуші 50мм 

Бір жақты полипропилен жабыны бар Тіркеуші қалта. Сапалы картон 

мұқабасы: 2,0 мм. омыртқаға оңай түсіруге арналған сақина. Металл 

жиектер. Тамырдың ені: 5 см. Түсі: Қызыл. Сыйымдылығы 300 параққа 

дейін. 

30 
Тез тігетін түрлі 

түсті қабат. 

мұқаба сапалы пластиктен жасалған: 160 мкм – төменгі жағы және 120 

мкм – алдыңғы жағы. А4 Пішімі. 

31 Картон папкасы 

Түрі-Папка 

Пішімі-А4 

Материал-Картон 

Беті-жылтыр / күңгірт 

Түсі-Ақ 



 

 

№5 лот Басқа қорларды сатып алу (Шаруашылық тауарлары)  

 

1 Түрлі ұнтақтар 450гр 

Кір жуу ұнтағы, 450 гр, автомат, кір жуу ұнтағы кез келген түрдегі 

кір жуу машиналарында жууға арналған. Киімнің тазалығы мен ақтығын 

және жарықтығын қорғайды 

2 Сусабын 200гр шаштың барлық түрлеріне арналған сусабын, 200 мл 

3 тіс пастасы 200гр 

Тіс пастасы, кариестен максималды қорғауды қамтамасыз етеді. 

Тістердің бетіндегі қараңғылықты кетіруге көмектеседі. Демді 

сергітеді. 200 гр 

4 тіс щеткасы тіс щеткасы 

5 
Аяқ киімге арналған 

Крем 

Аяқ киімге арналған Крем, түсі әртүрлі 

Материал тауар - Пластмасса 

6 дәретхана қағазы дәретхана қағазы 

7 
жуғыш сұйықтық зат, 

АС,Белизна 

Түрі - дезинфекциялаушы жуғыш зат, 1000мл , мақта мен зығыр 

маталарынан жасалған дақтарды ағартуға және кетіруге, үй-жайларды 

тазартуға және әртүрлі беттерді зарарсыздандыруға арналған дәстүрлі 

құрал. 

8 
Фери жуғыш зат және 

басқала 
Ыдыс жууға арналған жуғыш зат Fairy Platinum. Қаптамасы: 650ml., 

9 Хлор Хлор 

10 Жууға арналған Губка Жууға арналған Губка, көлемі 130x70x45 

11 дәретхана сабыны 

Дәретхана сабынының түрі-гигиеналық 

Гипоаллергенді-Иә 

Сабынның пішіні тікбұрышты 

Салмағы-100 г 

32 
Жазбаларға 

арналған дәптер 

Түсі Ақ 

Өлшемі 10,5х7, 9х1, 1 см 

Материал пластик 

Көлемі 0.000135 

Салмағы 0.06 

33 Қапсырмалар Қапсырмалар түрі 24 мм 

34 Қағаз қыстырғыш Қағаз қыстырғыш 

35 Қысқыш 
Түсі-Қара 

Қаптамасы-картон қорап, 10 дана 

36 Кеңсе қайшы 

Өнім түрі-қайшы 

Мақсаты-Үйге арналған кеңсе 

Ұзындығы -137.0 (мм) 

Пышақ материалы-баспайтын болат 

Қалам материалы-Пластик 

37  Скотч 

 

Ұзындығы -300.0 (мм) 

Ені -20.0 (мм) 

Түсі-Қара 

38 флешка 

Жад көлемі -16 (GB) 

Дене материалы-Пластик 

Түсі-Қара 

39 
Үстел 

ұйымдастырушысы 

Пәндердің жалпы саны-13 

Жиынтықты жинақтау қалам, қарындаш, қыстырғыштар, жазбаларға 

арналған қағаз, қарындаштарға арналған ұштағыш, сызғыш, өшіргіш, 

кеңсе түймелері, кеңсе қайшылары, кеңсе степлерлеріне арналған 

қапсырмалар, кеңсе Степлері, кеңсе пышағы 

40 Урна 

Материал-Пластик 

Беті-Жылтыр 

Түсі-Ассорти 

Алынбалы қақпақ-Иә 

Педальдың болуы-жоқ 

Көлемі -12 л 



12 кір сабын 

шаруашылық сабынының түрі-гигиеналық 

Гипоаллергенді-Иә 

Сабынның пішіні тікбұрышты 

Салмағы-100 г 

13 
ас үйге арналған 

металл үккіштер 
ас үйге арналған металл үккіштер 280x90x10 

14 нетканое полотно Тоқыма емес мата (ГЭС) 50 б.М., шир. 150 см (2,5 мм) 

15 Жұмысшы қолғаптар 

Сіріңке түрі-шаруашылық 

Сіріңкені тұтату тәсілі-ысқылау 

Қаптамадағы сіріңкелер саны-140 дана. 

Қорап қаптамасының түрі 

Қаптама материалы-Картон 

16 Дәке 

Түрі-Жұмсақ 

Тұрмыстық техника үшін, плиткалар үшін, ыдыс-аяқ үшін, сантехника 

үшін, шыны үшін, әмбебап 

Пішіні-Тік Бұрышты 

Түсі-Ақ 

17 Темір шелек 
Пішіні Дөңгелек 

Материалы-темір, көлемі-10.0 (л) 

18 Легендер пластмасса 
Түрі-пластикалық тазик, көлемі-8л, Материал-Полиэстер, пішіні-

шеңбер, түсі-әртүрлі 

19 Швабра 

Саптаманың диаметрі 4.0 (см) 

Саптаманың ені 33.0 (см) 

Саптаманың биіктігі 130 см 

Тұтқаның ұзындығы 130 см 

20 Балта 

Биіктігі 17 см 

Бас материалы болат 45 

Жалпы салмағы, кг 1 

Бас салмағы, кг 0.8 

Материал сабы ағаш 

Тұтқаның ұзындығы, мм 360 

21 Әртүрлі күректер 
Құрал түрі-күрек 

Жұмыс бөлігінің материалы-Металл, әртүрлі 

22 Ойылған құлыптар 

Құлып-бұл ПВХ және алюминий профильдерінің тар профильді есіктеріне 

арналған цилиндрлі құлып. 

Көлемі 240х46 мм, шаршы қимасының өлшемі тұтқаға 8 мм, цилиндр 

жиынтықта және 3 кілтте, тұтқалар жинаққа кірмейді. 

23 Электр патрондары Электр патрондары NLH-CL-H-E27 

24 ажыратқыш 
Орнату және орнату түрі сыртқы болып табылады. 

Жұмыс кернеуі-220 Вольт айнымалы. 

25 Ұзартқыш NPE-S1 ұзартқышы-03-300-X-2 * 0,75 б / з 3гн 71 449 Navigator 

26 Үлкен шыны пластик 

Пішіні Дөңгелек 

Материал-Пластик 

Көлемі-200.0 (мл) 

27 Кесе 1 ыдыс Кесе 1 ыдыс ақ 20 см 

28 Тарелка 1 тағам Табақ 1 бюльда ақ 20 см 

29 Тарелка 2 тағам Табақ 2 бюльда, ыдыс терең, ақ 26 см 

30 Кесе Кесе сыйымдылығы 100 гр 

31 Ас қасық Ас қасық 

32 Пышақ Пышақ 20-28 см, Материал сабы ағаш 

33 Друшлак Друшлак 18см пласт 

34 Кесу тақтасы Бөлшектеу тақталары 1 дана 370*290 мм 



35 Нан қорабы Нан қорабы 230*365*135 мм, пластик 

36 Жалюзи Жалюзи 5 дана 2500*2000 мм 

 

 

 

№6 лот Басқа қорларды сатып алу (Спорт тауарлары)  

 

1 Футбол добы 

Футбол допының түрі 

Өлшемі 5 

Түсі Ақ-сұр 

Материал жасанды былғары 

2 Волейбол добы 

Көлемі: 5 

Панель қосылу түрі: желімделген 

Панельдер саны: 8 

Шинаның материалы: Синт. былғары (микрофибра) 

Камера материалы: бутил 

Камера орамасының материалы: Нейлон 

3 Баскетбол добы 

Доп мөлшері: №6 

Үлгі және мақала: GG6X 

Материалдар: PU (полиуретан) негізіндегі PREMIUM класты композитті 

синтетикалық былғары. 

Камера: екі қабатты бутилді камера нейлон жіптерімен бірнеше 

қабатқа күшейтілген. 

4 Шахмат 
Турнирлік шахмат 390мм*390мм * 8 тақтамен жиынтықта. Тақта күңгірт 

лакпен жабылған. 

5 Шашки 
турнирлік дойбы 390мм * 390мм * 8 тақтаймен жиынтықта. Тақта 

күңгірт лакпен жабылған. 

7 
Үстел тенниске 

арналған тор 
Үстел теннисіне арналған тор clip Нейлон, бекіту-клип 

8 
Үстел теннисіне 

арналған шарлар 

Krafla B-CL60 үстел теннисіне арналған жиынтық: Жұлдызсыз доп (10 

дана) 

9 
Үстел теннисіне 

арналған Ракетка 

Салмағы 240 гр, жылдамдығы 65 

Айналу 53 

Бақылау 72 

Губканың қалыңдығы 2 мм 

10 Секіртпе 

Түрі - Секіртпе 

Ұзындығы - 3.0 (м) 

Резеңке тұтқалардың материалы 

Түсі әртүрлі 

11 Металл шеңбер Металл шеңбер диаметрі (80см) 

12 Секундомер 

Электронды Секундомер, диаметрі 70.0 (мм) 

Ұзындығы 80.0 (мм) 

Ені 70.0 (мм) 

Биіктігі 80.0 (мм) 

 

 

 

№7 лот Басқа қорларды сатып алу (Жұмсақ мүккәмал)  

 

1 Ақжайма 

Төсек төсеу үшін пайдаланылатын тікбұрышты мата, гипоаллергенді, 

экологиялық таза, жоғары сапалы ірі талшықты мата. Осы 

қасиеттерге байланысты мата жұмсақ, жанасуға нәзік және өте 

берік, бетінде түйіршіктер пайда болмайды. Күтім туралы 

ұсыныстарды ескере отырып, бұл зығыр көптеген жууға (70-тен 

астам) төтеп береді, төгілмейді және бастапқы беріктігін 

жоғалтпайды. Өлшемі от 145х200 см, от 120х150 см 

2 Көрпе тысы 

ірі ширатылған талшықтың гипоаллергенді, экологиялық таза, жоғары 

сапалы матасы, төсек-орын керек-жарағы, көрпеге киілетін арнайы 

қапшық, немесе тағылатын, көрпеге тігілетін жайма Өлшемі от 

145х200 см, от 120х150 см 



3 
Жастыққа арналған 

жастық тысы 

Олардың үстіне, шаңнан қорғау үшін, әдетте, бүйірлік ұзындығы 40-

70 см болатын төртбұрышты жеңіл мата тасталатын, маталардан, 

шілтерден жасалынған және қабыршақпен безендірілген. Үлгіні 

жеңілдету үшін ақ түсті ашық қалпақшалардың астына түрлі-түсті 

жазық қақпақтар қосымша орналастырылды. Өлшемі от 50х70 см 

70х70 см 

4 
Сүлгілер (соның ішінде 

аяқтар үшін) 

бұл сіңіргіш матадан немесе қағаздан жасалған қарапайым өнім, ол 

әдетте бір нәрсені кептіруге немесе сүртуге арналған. Заттардан 

сұйықтықты тікелей байланыс арқылы сіңіру немесе үйкеліс арқылы 

босатады. От 50х70; 

5 Түкті сүлгілер 

зығыр және мақта жіптерінің қоспасынан жасалған. Зығыр талшықтары 

ылғалдың сіңуін жақсартады, жеңіл бактерицидтік әсерге ие және 

өнімді берік етеді. Қалыңдатылған жіптерді қолдануға байланысты 

массаж әсері теріге жалпы тоникалық әсер етеді. Өлшемі От 50х85, 

50х90, 50х100 

6 Мақта-мата маталар 

Бір талшықтың қалыңдығы-15-25 мкм; талшықтың ұзындығына 

байланысты (5-тен 60 мм-ге дейін) химиялық құрамы бойынша 95% 

целлюлозадан тұрады, қалған 5% - майлы және минералды қоспалар 

 

№8 лот Басқа қорларды сатып алу (Киім-кешек)  

 

1 
Ұлдарға арналған 

қысқы Пальто 

салқын және суық ауа-райына арналған ерлердің жоғарғы көйлектерінің 

бір түрі. Дәстүр бойынша, ұзын және жүннен жасалған матадан 

тігілген, олар әдетте курткадан сәл ұзағырақ. Өлшемі от 38 до 48. 

XXS- L. 

2 
Қыздарға арналған 

қысқы Пальто 

салқын және суық ауа-райына арналған әйелдердің жоғарғы 

көйлектерінің бір түрі. Дәстүр бойынша, ұзын және жүннен жасалған 

матадан тігілген, олар әдетте курткадан сәл ұзағырақ. Өлшемі от 38 

до 48. XXS- L. 

3 
Ұлдарға арналған 

маусымдық Пальто 

Маусымдық сыртқы киім, салқын және суық ауа-райына арналған 

ерлердің жоғарғы көйлектерінің бір түрі. Дәстүр бойынша, ұзын және 

жүннен жасалған матадан тігілген, олар әдетте курткадан сәл 

ұзағырақ. Өлшемі от 38 до 48. XXS- L. 

4 
Қыздарға арналған 

маусымдық Пальто 

Маусымдық сыртқы киім, салқын және суық ауа-райына арналған 

әйелдердің жоғарғы көйлектерінің бір түрі. Дәстүр бойынша, ұзын 

және жүннен жасалған матадан тігілген, олар әдетте курткадан сәл 

ұзағырақ. Өлшемі от 38 до 48. XXS- L. 

5 
Ұлдарға арналған 

мақта-мата Костюм 

Оқушыға арналған костюмнің матасы кем дегенде 30% табиғи болуы 

керек (жүн, мақта, вискоза). ... Мектеп жасындағы ұлдарға арналған 

костюмдердің  сапа стандарттарына сәйкес келуі қажет. Өлшемі от 38 

до 48. XXS- L. 

6 

Қыздарға арналған 

мақта-матадан 

тігілген көйлек 

(белдемшелер) 

Қыздар үшін  мақта материалын таңдаған дұрыс. Мектепте  қара түбі 

бар, формасы бар, ал күнделікті өмірде кез-келген ыңғайлы киіммен, 

джинсы, шорт, шалбар, юбка және сарафан қолданылатын болсын  Өлшемі 

от 38 до 48. XXS- L. 

7 

Қыздарға арналған 

мақта-матадан 

тігілген көйлек 

(блузкалар) 

Қыздар үшін  мақта материалын таңдаған дұрыс. Мектепте  қара түбі 

бар, формасы бар, ал күнделікті өмірде кез-келген ыңғайлы киіммен, 

джинсы, шорт, шалбар, юбка және сарафан қолданылатын болсын  Өлшемі 

от 38 до 48. XXS- L. 

8 

Ұлдарға арналған 

мақта-матадан 

тігілген жоғарғы 

жейделер 

Жейде - дененің жоғарғы бөлігін жауып тұратын, жеңіл матадан 

тігілген киім түрі. Енді көйлек көйлек, блузка және дәстүрлі славян 

киімдері, сондай-ақ іш киімнің элементі деп аталады.  Өлшемі от 38 

до 48. XXS- L. 

9 
Ұлдарға арналған жүн 

Свитер 

свитер-жоғарғы денеге арналған, ілгектері жоқ, ұзын жеңдері бар 

тоқылған киім. Свитер қалың немесе орташа қалыңдықтағы жүннен 

немесе жартылай жүннен тоқылған инелерге немесе ілмекке тоқылған,  

Өлшемі от 38 до 48. XXS- L. 

10 
Қыздарға арналған жүн 

Жемпір 

свитер-жоғарғы денеге арналған, ілгектері жоқ, ұзын жеңдері бар 

тоқылған киім. Свитер қалың немесе орташа қалыңдықтағы жүннен 

немесе жартылай жүннен тоқылған инелерге немесе ілмекке тоқылған,  

Өлшемі от 38 до 48. XXS- L. 

11 Рейтузы қыздар үшін 
жүннен тоқылған шалбар, аяғы тығыз. әдетте аяқ киіммен және былғары 

жамылғымен жүруге арналған шалбар.Өлшемі  от 26-32 и 34-42  

12 Қол орамалдар 

Қол орамал-мұрынды тазартуға арналған мата немесе қағаз. Сонымен 

қатар, қол орамал тазалауға қызмет ете алады. Матадан жасалған 

орамалдар мақта немесе зығырдан тұрады. Өлшемі  от 30-30 и 40-40  

13 
Ұлдарға арналған 

шалбар белдігі 

Белдік-алдыңғы жағынан металл немесе (сирек) пластикалық ілгекпен 

(тоғамен) жабдықталған ұзын былғары, тоқылған немесе құрама металл 

лентадан тұратын киім элементі. Бұл күндері шалбар, джинсы және 

басқа да киім элементтерін ұстауға қызмет етеді.  Өлшемі  от 70-100  

14 
Ұлдарға арналған 

жазғы бас киім 

Ұлдарға арналған жазғы бас киім күннен және мүмкін болатын 

жағдайдан қорғауға арналған Өлшемі от 51 до 60. XXS- ХХL. 

15 
Ұлдарға арналған 

қысқы бас киім 

Ұлдарға арналған қысқы бас киім күннен және мүмкін болатын 

жағдайдан қорғауға арналған Өлшемі от 51 до 60. XXS- ХХL. 



16 
Қыздарға арналған 

жазғы бас киім 

Қыздарға арналған жазғы бас киім күннен және мүмкін болатын 

жағдайдан қорғауға арналған Өлшемі от 51 до 60. XXS- ХХL. 

17 
Қыздарға арналған 

қысқы бас киім 

Қыздарға арналған қысқы бас киім күннен және мүмкін болатын 

жағдайдан қорғауға арналған Өлшемі от 51 до 60. XXS- ХХL. 

18 

Ұлдарға арналған 

жартылай жүн 

мойынорағыш 

Шарф-бұл эстетикалық және басқа мақсаттарда адам қолданатын ұзын 

зат. Шарф жылу үшін мойынға немесе белге киіледі және жүннен мақта 

мен шілтерге дейін әр түрлі материалдардан (материалдардан) жасалуы 

мүмкін Өлшемі  от 62 (см) до 107 (см) 

19 

Қыздарға арналған 

жартылай жүн 

мойынорағыш 

Шарф-бұл эстетикалық және басқа мақсаттарда адам қолданатын ұзын 

зат. Шарф жылу үшін мойынға немесе белге киіледі және жүннен мақта 

мен шілтерге дейін әр түрлі материалдардан (материалдардан) жасалуы 

мүмкін Өлшемі  от 62 (см) до 107 (см) 

20 Қолғап (биялай) 

қолдарға арналған киім-кешектер, олардың екі бөлімі бар: біреуі бас 

бармақ үшін, екіншісі — басқалар үшін. Қолғаптар қолдың жылуын 

тиімді сақтайды Өлшемі от 6 до 9. XXS- ХХL. 

21 
төсқаптар қыздарға 

арналған 

кеудені жабатын, әйелдің іш киімі. сапалы матадан болуы қажет 

Өлшемі от 0-1 

22 
Ұлдарға арналған іш-

киім (түрсік) 

ерлер мен әйелдердің іш киімдерінің бір түрі. Аяқтың жоғарғы 

бөлігін жабады. іш киімдер олар мақтадан, сирек-жібектен немесе 

зығырдан жасалады. Өлшемі 38-54 

23 
Қыздарға арналған іш-

киім (түрсік) 

ерлер мен әйелдердің іш киімдерінің бір түрі. Аяқтың жоғарғы 

бөлігін жабады. іш киімдер олар мақтадан, сирек-жібектен немесе 

зығырдан жасалады.Өлшемі 38-54 

24 
Ұлдарға арналған іш-

киім (мәйкі) 

Бұл іш киімге жатады және негізінен көйлек астында киіледі. Әдетте, 

жұқа ақ мақтадан жасалған, тек денені жабады, жеңдері жоқ және 

мойын астында терең кесілген. Өлшемі 44-54 

25 
Қыздарға арналған іш-

киім (мәйкі) 

Бұл іш киімге жатады және негізінен көйлек астында киіледі. Әдетте, 

жұқа ақ мақтадан жасалған, тек денені жабады, жеңдері жоқ және 

мойын астында терең кесілген.Өлшемі 44-54 

26  спорттық Форма 

Спорттық форма-бұл спортқа арналған киім, ыңғайлылық, 

функционалдылық.  Ол қолайсыз ауа-райының әсер ету мүмкіндігін және 

қорғаныс функцияларын орындау қажеттілігін ескере отырып арнайы 

жасалған. Өлшемі от S - XL 

27 спорттық аяқ киімдер 

Кәсіби спортқа арналған кроссовкалар тығыз синтетикалық маталардан 

тігіледі. Олар теріге қарағанда берік, жылу алмасуды жақсартады 

және серпімді. Дегенмен," шұлық " және өнімнің артқы жағы тығыз 

болуы керек, сондықтан терінің кірістері жиі кездеседі. Спорттық 

аяқ киімнің табаны ортасында да, алдыңғы жағында да жақсы иілген. 

Осының арқасында бала жүгіру кезінде аяғын дұрыс қойып, шұлықтарға 

тұра алады. Өлшемі от 31-43 

28 
Мақта-мата шұлық 

балдарға арналған 

Адамның аяғына арналған матадан жасалған киім. Шұлықтар- тізеге 

жетпейтін қысқа шұлық. Сапалы матадан жасалуы қажет. Өлшемі 30-43 

29 
Мақта-мата шұлық 

қыздарға арналған 

Адамның аяғына арналған матадан жасалған киім. Шұлықтар- тізеге 

жетпейтін қысқа шұлық. Сапалы матадан жасалуы қажет. Өлшемі 30-43 

30 
Мақта-маталардан 

жасалынған гольфтар 

Адамның аяғына арналған матадан жасалған киім.  Сапалы матадан 

жасалуы қажет. Өлшемі 23-31 , S - XL 

31 
Ұлдарға арналған 

бәтеңке 

Бәтеңке-тобық буынын қорғайтын аяқ киім, жартылай етіктен 

айырмашылығы, аяқты баулар немесе белдіктер түрінде бекіту жүйесі 

бар, көбінесе әйелдерге қарағанда ерлерге арналған. Классикалық 

етік былғарыдан жасалған және шілтермен байланған. Дегенмен, 

пішіннің, материалдың және байлау әдісінің өзгеруі мүмкін. Өлшемі 

от 31-43 

32 
Қыздарға арналған 

бәтеңке 

Бәтеңке-тобық буынын қорғайтын аяқ киім, жартылай етіктен 

айырмашылығы, аяқты баулар немесе белдіктер түрінде бекіту жүйесі 

бар, көбінесе әйелдерге қарағанда ерлерге арналған. Классикалық 

етік былғарыдан жасалған және шілтермен байланған. Дегенмен, 

пішіннің, материалдың және байлау әдісінің өзгеруі мүмкін. Өлшемі  

от 31-43 

33 
Ұлдарға арналған аяқ 

киім (туфли) 

Аяғын білектен жоғары емес жабатын аяқ киім. Аяқтарды сыртқы 

әсерлерден қорғауға арналған және утилитарлық және эстетикалық 

функцияларды орындайтын өнім Өлшемі  от 31-43 

34 
Қыздарға арналған аяқ 

киім (туфли) 

Аяғын білектен жоғары емес жабатын аяқ киім. Аяқтарды сыртқы 

әсерлерден қорғауға арналған және утилитарлық және эстетикалық 

функцияларды орындайтын өнім Өлшемі  от 31-43 

35 Жүн шұлық ұлдарға 
Адамның аяғына арналған жүннен жасалған киім. Шұлықтар- тізеге 

жетпейтін қысқа шұлық. Сапалы жүннен жасалуы қажет.Өлшемі 14-27 

36 Жүн шұлық қыздарға 
Адамның аяғына арналған жүннен жасалған киім. Шұлықтар- тізеге 

жетпейтін қысқа шұлық. Сапалы жүннен жасалуы қажет.Өлшемі 14-27 
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38 TartitlKe y'Jr,qapFa
*er1ia xane xylacaK yfi anx xziui',i@

MarDaIa.H, 6urr=apeqae *ane E. 6. canacu xosapsr 6onyu ezic
6.rnreui 31-43

3 9 TaniuKe Kusgapaa
xeqiJr xa*e r(tt'cats yi arx xrriraixirq rypi.@

MaEa,qaH, 6urroaprrgan xane tr. 6. canacs! xo$apu 6o.nyer eric
O.rtureui 31-43

4 0 I(BBAapFa apna.noae rynri
K€ireK

yrZrrrqoayla apnaJtlalr iu rulilcrrirl Eypi. TyHFi rcra5.la xzila peeirrge
KOJrAaHuranE!. Carransr !{aEtaAaB xacbtaJtyx eric errseui 36-40 n 42-44

gJrAaPFa apHEUrFaH trzxaMa
BgJr 

_rrelisilren 
yrZ4

uaJt6ap uen xefirrexreg qrttr)aqlurr ageeeeri Srtitlrrit{ 6ip eypi. Canarst
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Eypi.. enuelai 20-30

43 Xylrrrc xocerori
Apnaiar xzilc-6ga rqersueexepgir{ xg$3rc op*nrgas't AeHcayrrrrsc*ra s;m

xgHe t(ayirrsi tlaxrop,nap.qaH 6opfayFa aprrarpall xeKe tqopFErHrrc
tly?arc,r. errEeMi or 38 ,qo 48. )O<S- I, .

l.Tayap4bl )KeHe (bl3MerrepAi rr4ey xeHe xerKi3y 6ofiuuura, caHhr, K$eHAiniri,
Mep3iMi x(eHe x(erKi3y opHbr, [epcoHaJr.{hr oKbrry 6ofiuurua uaprrap.
-rancbrpbrc 6epyruire Ka3a(cTaH Pecny6nnr<acrr, TTlr,rnarenr K€uracbr, On-@apa6u
ayAaHbI, M.MeivreroBa Kollreci, 95A rlrMapar MeKeH-xrafi 6ofturura )r(erKisinyi
rLIic. TayapnapAbl xeHe Kbl3Merrep.qi xerKisy, oprnrAay Mep3irvri - 2022 xrburAb;rl
Haypbr3- TaMbr3 aitrtlc^aa.
2.Tayapghll{ cananhlK Kopcemimi xeHe 4ayinci:4iri, un44aH )KepiHe (ofihrnarbrH
HYcKay.
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(axerri ecelr rq?Karraphr (ruor-Sanrypa, aKTinep, calachr xroHiHAe
ceprr.rQr,rKarrap) 6epiryi rr.ric. TayaprapFa ophrc, (a3aK rin4epingeri rrycKaynap,
rayapra apH€rJrFaH r(yx{arrap 6olyrr KepeK.
4.KeninleMe x{eHe KenirAeMeAeH rcefiiuri Kyryre
opHbr).

I(ofihmarbrn ruaprrap (rvrepeiui,

Tayapnap )I{eHe KbrcMerrepAi x{erKi3imeHHeH KyHHeH KpKarraMacbr 6onyrr
uinAemeJreAi.
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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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JleiKoMacr6rpb 6mep u\r{stri1 1,9x7,2 My nmwat | |
/HoBocB6xrM$apM OAO / Poccu

Yn*oBXa 50 DDP 0 1.03.2022N- 3 1.08.2022x
apuLlaH

IIIbry(eET (uacH,M.MoMmBa

Keuec! 95A FuMapa
3vo t250

IKEB
'KMI,I" IO,IM

JIrsEMeHr BuuEeBckoro 4Q rp / / /TOO ltriroapoB-OapM /
Kadcrd YnMoB(a 2 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

4puH.6r
Illrturerr Kuacu,M.Mevmra

Keueci, 95A rqMapar
3% 760

IIKbb
'KMI4'KMM M.JIopuHneH A 15,0 // /Jelfa OaI'M3soA / Ifonbua Itrryft 2 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022\

ap@rFEt

IIIlM(em (ueH,M.MeMwBa

Kemeci, 95A ruMalraT
3yo 3360

25
qEE

'(Mr{'KMM
MOrcornnogu 0,25olo 1 0r

fi rorcorerprraporcurerprrgpoaa$ruun /
/Arra.ftBurdrqH 3AO / Poccqc

Vluoaxa 5 DDP 0 l. 03.2022N- 3 1.08.2022x
aputaH

IIIHMkeBT KuacLLM.MaMmBa

xemeci, 95A rruapar
3% t975

IM(EE
'r$,rr4"r6,rM

M.Tetpaqumnotu uBAM lyo 3,0 rp.
/TaruMoapMnpetraparEr OAO / Poccu

Yruonra z DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apuHrbr

mrrMkeHT KuacEr,M.MoMmBa
xeueci, 95A rruapar

3% 1530

27
IIKED

"KMI{" KMM
Mac(a Mea 3-x s.Ha p$qfrd /Ningbo/ / /

Ningbo Gteetmed Medical Instruments Co. lKwu\
mryk 200 DDP 0 1.03.2022N- 3 1.08.2022x

apubrfbr

Illrmenr 4urcu,M.Mauwra
Keeeci, 95A ruMapar

3vo 5800

28
qEE

'KIVII,I"KMM MlrdMH0,05 wNl0mffi. I I lAO "XsMdoM" Kadcru ytr. 20 DDP 01.03.2022x- 31.08.2022\
apdtrsr

IIIbrMkesT (uebr,M.MoMwBa

Kgueci, 95A ruMapar
3% 51.20

29
IItr(EE

"(MII'KMM
llarprr uopuA, pea m vsbpuh0,9yo200 w / I lKerVt

K€ucru-Krraj;
(Daxos DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apu6ra6]
llIErMkeHT Kdac6r,M.MaMercBa

xeueci, 95A Fwapar
3% 232

30
IIKF6

"KMI'" KMM
Harptrt uopro, pacr. ro u&er. B Ntryn. 0,902 5 M N9l0 Ntr. /

/ fluruvgapu /Euapycr
Yna(oBKa DDP 0 1.03.2022N- 3 1.08.2022x

apdHfH

llluuxetr qurcu,M.Maumra

Kouecir 95A rrMapar
30 .145

3 l IIN( EE
"KMI4" IO4M

Ha0doruH-DF0,05%l0M/ | lAoc.AN
/ Ksucre uT, 5 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

APdEIFLI

[IErMkeHT (uacEr,M.MoMWBa

Keueci, 95A FWapaT
3% 600

tm( EE
"KMI,I'KMM

go - IlItra 40 Mr }l!24 ra6n. fupouepur / lxwtOIIH
3@on OapMaqeBrrqecM E Xwrqec@ flpoalm/ Berrpm Yn&oBKa DDP 0 1.03.2022x- 3 l. 09.2022x

4PULIFH

lllrurear Kurcu,M.Meumoa
xoueci, 95A rqMapaT

3vo 989

33 rrtr(6E
'rqrr4"KMM

naMrepcBr Xrrc ynbrpa.rou$opr Gga Pack (5\ 12-22 n Ne64
B o y / /  / /

Vnuonra DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
APUEIFEI

Illrmenr 4uac4M.Maurusa
xeueci, 95A wapar

3% 28800

IM(EE
'Ig\,fl4'KMM IIdKpeanE 0,25 M. Ne60 M6n, I I llIp6urcwitX@3 lPoaw Vruotxa DDP 0l .03 .2022x- 3l .0a.2022x

apu6r.H
IIIHWeST (uebr,M.M6M@Ba

rgEeci, 95,4' rnMapar
3% I 170

3 5
IM(EF

"(Mr4'IO,IM
Ilapaqaeon 0,5 Mr.N!70 n6t. // ll':p6wc(tri XO3 / Poccb UT 50 DDP 0 l.03.2022x- 3 l.08.2022x

4pdHfH

LII6TM(eHT (dacbr,M.MdMruBa

xeueci, 95A rruapar
30/o 6000

36 IItr(6E
'rqdr4'KMM

fleperucn Bonopoaa paq- 3o/o 4Q w / / /Oapuuua AO /
Kaprffia Sr DDP 0 1.03.2022x- 3 l. 08.2022x

apurraH
IIIuweur (uacrr,M.MaumBa

Kereci, 95A reMapar
3vo 1 9 5

IIN( EE
"(MH" KMM

IloBryog-roa 10olo l00ul / / Meaourur TOO /Ksucran (Druon DDP 0l.03.2022x- 3 l.08.2022x
apdLrFLr

Illuurenr (urcu,M.Meuercna

keueci, 95A FNapar
3% 2220

l 8
IqEE

.KMT"KMM
Ilpoua,qru Hart?ma yDtpa HopMd ,qyo Ne20 I / / /

IIpoKep ut 20 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
4puH.6r

Illuvreur (uacu,M.Mauwaa
(eueci, 95A rrMapar

3vo 32000

l 9
IItr(EB

"KMI4'KMM
PeBur Nel00 IpMe / / /ArmfiBurwtrHbr 3AO / Pocctrt ytr 8 DDP 01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuBlFtt

IIhM(eHr (uebr,M.MeMmBa

Koueci, 95A ruMapar
3% 1600

40
IM(EE

,(MH-KMM Cntrpr sruoBbrfi 70oZ 50w / / /Illuuapoa-Oapv / Kaucrm (DreoE 20 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
4puHFLr

IJIITMKeHT (Mac6!,M.MoMercBa

keueci, 95A rfiMapar
3% 2980

IqEE
-KMI4" KMM

Cyrboaqu Earpu-DF 30% l0 M /CyrboaqaNu /
/AocOapM TOO / Kauctu

YnakoBka 3 DDP O l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apuBrrH

lIIbrM(eHT (uacEr,M.MeMruBa

Ke[eci, 95A rwapar
3% 1350

rrn(E6
'I(M,I"KMM

Tepuouerp Biothem Budget x@rufi uerrponuui qt$poroi /
/ Ningbo Greetmed Medical InstnEents Co. / Kftrar:

IIIqx DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apmFH

IlIbrKeHT (MacE,M.MaMmBa

reueci, 95A tuMapar
)aa 3000

43 IItr( EE
'I(I\,II', ICN4M

Maptr MeAullsncru 90cffi1000 M (M.25) // /HaBreKc )GK
OOO /Poccur

M l 0 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
APdEIFLI

III!M(eHT (uebr,M.MaM4oBa

Keueoi, 95A rEMapar
30/o 1 6 9 0

44 nn( EE
.KMIT"I{MM

flepcarM ep. crepruEsEre nare(cEbre orryApeHH6re Bio-Gloves
1,5 / / lldealMedtcal, hdustries Co., Ltd / Kurai

llapa 50 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
4pMbr.br

IIIUMkeET @acEr,M.MaMercBa

xeueci,95A mvapat
3% 10000

rm(68
"KM4'KMM

TotsoMerp Bio-Press Eeir 50x14 cM (rmoB6rn) // /Ningbo
Greetmed Medical Instruments Co/ lKmait

ItrM I DDP 0\ .03 .2022x- 31 .08.2022x
apil6rFEr

IIIHM(eHT XMacbr,M.MeMeroBa

reueci, 95,A ruuapar
3v. 5900

46
IItr( EE

"(MI{'KMM
yrorE amBupoBdf,6ri 250Mr M0 // /DOLCE PHARI\.'

Kmcrm Vnmosra a 1 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apu6IrH

IIIbTMTHT (anacbr,M.MeMruBa

reueci, 95A ruMapaa
3% t260



4'7
IIK6F

,(MIZ"KMM
@ypoorsgou 0,05 l!!l 0 M6[ | | DoptrmBcMi 3MII /

SilapycL Yn*oB(a 20 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
4puHrH

IIlbrMkeHT (uac6r,M.MeMercBa

keEeci, 95A FrMapar
3% 1000

48
IItr( FE

'(MI,I'XMM
O)?quss 0,02Nel0ra6r/HurpoSlpaa/ Dfiroc gapu /

K@ucrd
Vnuosra 21 DDP 0 1.03.2022x- 37.08.2022x

apuEraH
IIIbrweBr (urcLt,M.MeMmBa

xereci, 95A ilMapar
3% 1869

49
qEE

'KMI4'KMM
Xaoprercuglu 6trarcrouar 0,05olo 100 w $l / / lllluuapoo

OapM TOO / K8ucr&
(Dneots 4 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apduFbr

IIIHMkeHT (uebr,M.MeMwBa

xeueci, 95A ruuapat
3% 392

50
ItrKF5

"IS,{I4'KMM

quunaprusn 25 M. Ns50 n6t. lrytuaq.uutl /Cogapua AO /
6qraph

yn. DDP O). .03 .2022x- 31 .08.2022x
apdEIaH

IIIErMkeH? (urcEr,MMeMmBa

xoueci, 95A ilMapar
304 1495

5 l IItr( EE
,KM}I'KMM

Llutrpuer 500 Mr Nel0 m6r. /rynporlroxcuur / /Dr.Reddy's
Laboratories L / I4uff

yn l DDP 0 1. $.2A22x- 3 1.08.2022N
apMsH

IIIETM(eir (uacbr,M.MeMercBa

xeueci, 95A rtrMapar
t% 2970

52 IM(BE
"KMI,I'Ic\4M

IlluocKa-6eps ur Mca.trep@sua 52t54cM c aBofiHofi
pesunxoi Bioheadu // Ningbo Greetmed Medical Instruments

Co. lKvrail
Itrry* 50 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuH.6r
Illlurear 4uacu,M.Meuwra

(eueci, 954 FuMapar
30 4000

IIKsE
'KM],I'(MM

Illnarerr oluopaorrrfi crepurnuft 140x14xl,6 I / ,Ningbo
Greethed Medical Instmots Co. /Kur?dr

UT 100 DDP 0 1.03. 2022x- 3 1.08.2022x
apurrad

Illuuxeur 4urcu,M.Meumoa
xeneci, 954 .rMapu

t% 4000

54 IItr( EB
"Iq\,I].I. KMM

Ilhptrq 2,0 Bioject c trMoi 23GX25MM 3-x (oMnos. / /
/Chmgzhou Kmgfulai Medical / Kumfi

mry( 20 DDP 0 1. 03.2022x- 3 1.08.2022x
a{,uEtatl

IIIbTMXeHT (uac6r,M.MaMercBa

Keueci, 95A .rMapar
3% 500

) l
IItr( EE

,KMI4-KMM
Itrnpnq 5,0 cm 22Gxl 3x-koMr.crepursHii / | lc,hng?lilou

Huichu Medical Eguipment Grup LTD I I(vrafi
Itrirx 20 DDP 01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apmlrfEr

IIIETMkeHT (uacbr,M.MeMercBa

Kgueci, 95A ruMapar
3% 500

56
IItr(FB

'KMiI" KMM MouucyrrQar5u25To Itrryx I DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

E ULtabr
III$MXeHr (uacH,M.MeMfloBa

roueci, 95A rnuapar 3% 498

51
rm(86

"(MI'"KMM AAIreHurq Itrryx I DDP
O 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apudm
IIIHMKeqT (drcH,M.MeMaoBa

(eueci, 95A .rMapar
3% t425

58
Im(EE

"KMI,I'KMT4
LtcleMa m KuflEHury Itrry< 2 DDP

0 1.03.2022x- 3 7.08.2022x
apuBIFH

mEIMKeHr (anacLt,M. MeMeroBa
(oueci, 95A.trMapaT

3% 164

IIN( EB
'KMI,I'KMM Hrcrams Itrryr 2 DDP

0 l. 03.2022x- 3 l. Aa.2022x
apultf6I

Illuuxexr ryacn,M.Mevmaa
(gEeci, 95A ruMapar

3% 590

60
IItr( BB

'KMI.T-KMM X@ap xsap Ma.i (AI4 -92) ntrTp 25944,44 DDP
01 .03 .2022x- 31 .08.2022x

apurlFbr
IIIUM(eHT (u&H,M.MoMqoBa

Koueci, 95A ruMapaT
3% 461000

6 l
TKBE

"KMII'KMM
Xunrr lenrep 80 I mTlr tt79 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuErF6r
IIIf, rMKgsa (u&H,M.MaMfi oBa

Koueci, 95A r{Mapar
3% 207504

62
IIK BE

-KMIi'KMM \enrQp 1211-4 ury( 2860 DDP
0l.03.2022x- 3 l 08.2022x

apultftr

IIhMKeHT (uacr!M.MeM@Ba
(eueci, 95A.eapar

3% 5'7200

rm( EE
,r(\dl{" KMM Clpa cory ur6ouu nryK 289 DDP

0 l.03.2022x- 3 l 08.2022x
apudFEt

Illuvxexr 6uacu,M.Meumsa
(oueci, 95A ruMapar

3Yo 46240

64
IIII(BF

"KMI.I" KMM
Ar 6op naq(a t7l DDP

0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apubrfti

IllbrMkesl ruac6r,M.MeMercBa
Keueci, 95A rEMapar

3% t23t2

IItr(EE
"KMI.{" KMM Tycri 6op l2 lua traqKa l 0 DDP 0 l.03.2022x- 3 l. 08.2022x

4puErru
IIIUMTHr (anacrr,M.MeMmBa

xoueci, 95A ruuapar
3V. l l20

66
IM(EE

'KMI,I"KMM )(rrrcuurr Ycrq qrnig6eci MT 6 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
4pubrru

IIILTM(eHT ruac6lM.MaMmBa
(eueci, 95A wapar

3% 3168

IM(EB
"KMIZ"KMM

Ttpni-rycri KoB uTy( 290 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuHfH

IIIMKeST @acH,l\4.MaMmBa

xoueci, 95A wapar
3Vo 101500

68
rm( BB

"(Mr,r'KMM
IJlapuxri xuaqap urya 1305 DDP

0 1.03.2022x- 3 7. 08.2022x
apdErf6r

IIIHMft em (u&H,M.MoMfl oBa

(gueci, 95A ilMapar
3yo 83520

69
IItr( BE

"(MII'KMM Aru (apanaidM rephrqurap uTyk 725 DDP 0 l.03.2022x- 3 1 08.2022x
apubIF6I

IIIHM(eHr (u&Er,M.MeMdoBa

Keueci, 95A rhMapar
3% 28215

70
IIN( EE

'KMI4-KMM Tycri (apbruu uryx 290 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apubrFhr

Illuvreur 6acH,M.Meumaa
Keueci, 95A FtrMapar

3% t23250

7 l
IItr( EE

,KMI.{'KMM epMeKcS [ryx 590 DDP 0 l. 03.2022x- 3 l.08.2022x
apuEllbl

IIITMKeHT ruacH,M.MeMmBa
xoueci, 95A ruvapar

3% 2 5 3 1 1 0

't2 IqEB
"KMI,I" KMM Qrouuep uTyx 290 DDP 0 1. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuErF6!

IIIENkem (uacH,M-MoM@Ba

(oEeci, 95A .uMapar
3% 1 19480

73
IqEE

'(MII" KMM Aruaperu 6oryrapu 12 ryc uryx 1 4 5 DDP 0 1.03.2022x- 3 l. 08.2022x
apuErrEr

l]Iuuxem @rcu,M.Moumga
(oueci,95A rxMapar

3% 80040

I]n(BE
"KMI.I" KI,O,| CBBFETu 30cM uTyx 290 DDP 0 1.03.2022x- 3 \.08.2022x

E)UbrFEt

lIIuMkeET @rcH,M.MaMmBa
roEeci, 95A flMallar

tyo 29290

75
I]U( EB

"KM}I" KMM Ouiprirep Iryt( 290 DDP
0l .03 .2022x- 31 08.2022x

apublftr

IIIEMXem (u&H,M-MeMwBa

Koueci, 95A rrMapar
3./" t7400

76
ntr{58

'KMI4-KMM Xuiu xapmrgu uTy( 580 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuLIFEl

IIIHM(eHr (u&Br,M.MeMeroBa

xoueci, 95A ruuapar
3% 93960

77
IIIK BE

,(MI4"KMM Yqasbru nTyr( 580 DDP
0l.03.2022x- 3 l 08.2022x

4pubFlr
lII6tMXeHr (uacEr,M.MeMeroBa

roueci, 95A rauapar
3Yo 78300

78
IIII( FF

"KMI4" KIII\4
rpuctroptup BTy( 290 DDP 0 l. 03.2022x- 3 l.082022x

apubrfbr

III6MkeBT @rcH,M.MeMmBa

Keueci,95A mMapar
Iyo 29870



79
IqEE

,KMA'KMM qupKynE ulye 290 DDP
0l .03 .2022x- 3 | .08.2022x

apuHfbr

IIIETMKeHT ruacH,M.MeM@Ba

Kgueci, 95A mMapar
lyo 3 5 5 5 4 0

80
IIN{ EE

'(Mr{" KMM
Klruenrx UTYI( t45 DDP

0 l.03.2022*- 3 l.08.2022x
apublsl

IIIbrMKem @acLr,M.MeMmBa

(eueci, 95A.HMapar
30/o 83955

8 l
rqsE

'KMX"nMM KITm (m{HU uTyr( 870 DDP
0 1.03.2022x- 3 l. 08.2022x

apuHst
lllrurem rurcu,M.Mavmaa

(eEeci, 95A wapar
JYo 146160

82
IqEE

'KMI{'KMM aetrTep Kdlsbru UTYX 870 DDP
0 l.03.2022x- 3 1.O8.2022x

apu6rsr
lIItMXesr ruacH,M.MeM@Ba

Keueci, 95A.eapar
3% 29580

83
q 6 F

'I(IUI'' KMM
Kurrymrcp nryx 5 DDP

Ol.03.2022x- 3 1.08.2022x
E UEraEl

[IHMKesr ruac',M.MgMercBa
KeEeci, 95A ruMapar

3% t12't0

84
m(BE

"KMI'"KMM
Typai-rycri Kaprcx uTyr( 290 DDP

Ol .03 .2O22x- 3l .08.2022x
&pmmr

IIIsTMKetsT (u&H,M.MoMeroBa

Keu@i, 95A ruMapar
3Yo 46690

85
qEE

'KMI{" KMM
.{4 (saEr nawa t1l DDP

0LO3.Z022x- 3 l.08.2022x
ap@a!r

lIIff ffi eFr (u&H,M.MaM@Ba

KgEeci, 95A ruMapu
3./" 209133

86
IIIKF6

'(MI{'KMM Ma3ip +opMdapbr UTYI( 700 DDP
0l .03 .2022x- 3l .0a.2o22x

ap@F6I

IIIHMKdHT KdeH,M.MaMmBa
(oEeci, 95A rrMapar

3./" 70000

87
ntr(EE

"KMI'I'KMM
napq Qainbr F4 Noki uql( 1000 DDP

01 .03 .2022x- 31 .0a.2o22x
ap46tabr

lllruxeur 4urcu,M-Meuaoaa
xeEeci, 95A ilMapar

3Vo 30000

8 8
IItr(ED

'KMII" KMM oafiE|ruK trerc uTyx 50 DDP
0 L 03. 2022x- 3 1.08.2022x

apuErEr
Illruxexr pacu,M-Moumra

(gueci,95A MMapar
30/o 20450

89
IqBE

,I(IUI,I" KMM
Tipxeyui 50uu uryr( 50 DDP

0 L03.2022x- 3 l. 0a.2022x
apublfbr

IIILTMrcF pacr4M.MeMruBa

xeueci, 95A FrMapar
3yo 17950

90
IIN( EB

"I(IVII,I" KMM
Tes rirmis rypai rycri ra6ar uTy( 1 0 8 DDP

0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apubrFhr

IIILNKeST ruacd,M.MeMmBa

xeueci, 95A rruapar
3% 37800

91
IM(EE

"KMII'KMM
Kaprcs treKacbr uTyr( 540 DDP

0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apubIF6I

IIIUM(esi XMrc6lM.MoMeroBa
roueci, 95A rauapar

3% t2400

92
tm(65

.KMI.I"KMM Xo6uapra apuuru aeorep urya l0 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuBrrbr
IIIETMxeET @acH,M.MeMwBa

(oueci, 95A lwalar
3yo 10060

9l
IqEE

.(MI,I'KMM I(mcupuuap urye 5 DDP
0 l. 03.2022x- 3 l. 08.2022x

apuufq
IIILTMKeHT (uacLr,M.MaMmBa

Keueci, 95A rruapar
3% 420

94
IqEE

-KMI4'KMM I(ur rurcnrpnm uTyr( 50 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

apmffir

IIIHM(eET (M&H,M.MaMqoBa

Keueci, 95A ruMapar
3% 6100

95
IItr(EE

'KM4'KMM Klrcrcro traqfta I 0 8 DDP
0 1.03.2022x- 3 l. 08.2022x

apu6rabr
IIInwem 4uacu,M.Maumaa

Kereci, 95A rrMapar
lv" 36612

96
IItr( FE

"KM4'I(MM
Ke{ce refiubr urye 38 DDP

0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apu6rFd

IIIHKeST ruacH,M.MaMmBa
xgueci, 95A mMapar

Iyo t2464

9',7
IItr(68

'KMI4'KMM Cxon uTyK l 0 DDP
01 .03 .2022x- 31 08.2022\

apublrEl

IIILTMKem @acH,M.MeMmBa

xeueci, 95A.uMapar
3% 3670

98
IIKEE

,(MI{'KMM ifreura uTyK 5 DDP
0l .03 .2022x- 3 | .08.2022x

apubrtu
IIIEMKeST ru&Er,M.MoM@Ba

Keueci, 95A rwapar
3v. 15875

99
IItr(BB

,KMI,I'KMM Ycru $uqacrupyuucrr uTtl( 4 DDP
01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apubrrbr
mENKeHr (uacEr,M.MoM{oBa

xereci, 95A rtrMapar
, % 9880

100
IItr(86

'KMI4"KMM Ypsa uT}'( 2 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

Spubrbl

IIIHWeHT (u&6!,M-MoMdoBa

Kgueci,95A FuMapar
t% 7852

l 0 l
rln( EE

.KM{"KMM Tt?ai +mmap 450rp traqxa 300 DDP
0 1.03.2022x- 3 1. 08.2022x

apulfu
IIIETMKem KanacH,M.MaMmBa

xeueci, 95A rwapar
1% 155400

r02 IItr( EE
'Kr,{rl KMM Cyca6ErH 200rp ITyr( 700 DDP 0 l. 03.2022x- 3 l. 08.2022x

4puHFEr
llluuxecr xurcH,M.Meurosa

(eu€i, 95A rrMapar
3% 490000

t03
IItr(BE

"KMI4'KMM
ric nereH 200rp ury( 500 DDP

01.03.2022x- 31.08.2022x
apu6rfbr

IIIHUKeFT (d&H,M.MeM@Ba

xgreci, 95A rrMapar
3Yo 138000

104
IItr(65

"(MI4'KMM
nc qeKacbl DTJft 1000 DDP

0 1.03. 2022x- 3 1.08.2022*
apuurEr

mEerem rurcr,M.MaMmBa
Koueci, 95A MMapar

3yo 189000

105
rm(66

'(Mr4"KMM Ar4 ruiwre apuuru Kpev ury< 290 DDP
0l .03 .2022x- 31 .08.2022\

4puEIfH

mEM(esr ruacd,M.MaM{oBa
roueci, 95A rruapar

3% 87000

106
IItr( EE

-(MI,I"KMM nopeuea Kdabr uryft 1500 DDP
0 l. 03.2022x- 3 l. 08.2022x

apddru
lIIbrMKeHr (uacrr,M.MoMeroBa

(eueci, 95A FBMapar
3% 120000

10'7
IItr(BE

'KMI,I'KMM xysru cSEr@( 3a\ AC,Euussa 6&xa t 5 1 DDP
Ol .03 .2022x- 3l .08.2022x

ap@IfEr

IIIuMXesr ruacbr,M.MoM{oBa
xeueci, 95A rrvapar

3% 60400

108
IM(EF

'KMI,I"KMM Oepu x1ruu oar xaue 6ac4ua 6uM 300 DDP
01.03.2022x- 3 | 08.2022x

apuHrbr
Illsvxexr xurcH,M.Meurosa

(9Eeci, 954 rtrMapar
3% 141300

109
IM( EE

'I(lvf.r" KMM
Xnop 0 t98 DDP

0 1.03.2022x- 3 1.082022x
apuEIfEI

IIIHMKeHa (uebr,M.MeM@Ba

roueci, 95A *vapar
3% 90486

1 1 0
IM(FE

"(Mn'KMM
Xyyra apuuru ly6xa nTyK 3 8 DDP

0 1.03.2Q22x- 3 1.08.2022x
apulralr

IIIrmem @acu,M.Mavrora
(oueci, 95A mMapar

3yo 421 8

1 1 1
rm(BF

"KMI4'KMM U3pffiua ca66rHbr ufy( 990 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

ap@FH

IIILNKeST @&br,M.MeMqoBa

(eueci, 95A rrMapar
3% t42560

l12
rm(EE

"KMII" KMM rip ca6uu uTy( 1500 DDP
0l .03 .2O22x- 3l .082022x

apu6rF6I

IIIUM(esr (Me6r,M.MoMeroBa

roueci, 95A rnMapar
3% 150000



i l3
rqsE

"KMI.T"KMM ac yire E)HuFd Milm yKKiErep ITy( 95 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.082022x

apuErfd
mrMkem @acH,M.MeMmBa

Keueci, 95A .uMapar
3yo 66t20

114
IryEB

'KMI4'KMM Hexuoe nonoTso nTlT 152 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apubrsr

mLrMKesr (u&Er,M.MeMeroBa

xeueci, 95A Fwapar
3% 34200

l l 5
IIIKDE

"r(N4I,I" I(I\IM
){(y\d6rcu6r (q.drap uTlr( 108 DDP

0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apuErF6t

IIIHM(eh (drcH,M_MoMmBa

reueci, 95A ruuapar
J% 15444

l l 6
rrtr{ 66

'(MI4"KMM naxe Merp 30 DDP
0 l. 03.2022x- 3 l.082O22x

apu6if6r

IIILTMKeST ruacLt,M.MeMiloBa

xeueci, 95A ruvapar
3% 4470

tt7
IqEE

"KMI.T"KMM Tevip uoex ENF l 9 DDP
01.03.2022x- 31.0a.2022x

apu6raLt
IIIuMxem (d&H,M.MeMdoBa

KeE@l 95A F Mapar
3% 28500

l l 8
rm(FB

'KMI'I.KMM Jlereqep uacruacca nTli I 9 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

apubrfEr
IIIErMrcsr ruacBr,M.MeMiloBa

xeueci, 95A wapar
304 27151

1 1 9
rn(F5

"Iq4I4"KMM IILa6pe ur1tr( 57 DDP
01.03.2022x. 31.08.2022x

SpuBrr6r
IIIHffiem (u&H,M.MoMwBa

K€ueci, 95A ruMapar
3%

120
m(EE

.(MI,I'KMM Eura uTyK I 9 DDP
0l .03 .2022x- 3l .082O22x

4puHru
IIIHM(eHi (anac6l,M. MoMaoBa

xeueci, 95A reapar
3% I  6378

r21 Im(68
"KMI4"KMM Oprypai rypemep ur]A( 5 DDP

0 1.03.2022x- 3 7.082022x
SpubrFEI

lIIHKesr (u@H,M.MsMmBa

KeEeci, 954 rrMapd
3% 7590

t22
rqEE

'(Mu"KMM Oiburu rqrmrmap uTyr( I O DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

apubrFH

IIILTM(esr ruacElM. MeMmBa
xeueci, 95A ruvapat

3% 25000

IItr( 6E
"KMII'KMM Saexrp narporqapu ur$( DDP

01.03.2022x- 37.08.2022x
apuErFEt

IIlHMxesr (uacH,M.MoMqoBa

xoueci, 954 ruMapar
1% r2996

124
IItr( EE

.KMI''KMM MbrpaTsru nrye l 0 DDP 0l .03 .2022x- 3l .0a2022x
apdbrBr

IIIUMXeHT @acLr,M.MaMeroBa

xeueci, 95A rnuapar
3v. 4150

125
II(BF

"KMI,I"N,TM
Ysapreru uryx 5 DDP

0 L 03 2022x- 3 1.08.2022x
E)UEr[6r

IIIryKeh @acH,M.MaM@Ba

Koueei, 95A uMapar
3Yo

126
IItr{ B6

"I(JUII'KMM
Ylxes uugg uacux uT]tr( 2 DDP 01.03.2022x- 3 1.0a.2022x

apubrFH
IIIBTM(eHr (u&E!M. MeMeroBa

roueci, 95A rtuapar
3% 1448

r27 IqBE
-(MI.I" KMM Kece 1 ruuc nTyK DDP

0 l. 03.2022x- 3 l.08.2022x
apubrfbr

mhrMKeHT ruacH,M,MeM@Ba
Kgueci, 95A ilMapar

3Yo 58400

t28
IM(EE

"KM]4'KMM
Tapuxa I rcu uryx DDP 0 L03.2022x- 3 1.0a.2022x

apd6rbr

IIIHMXem (ued,M.MoM@Ea

Koueci, 95A ruMapar
3% 24674

129
IItr( FE

'(MI4"KMM TapqKa 2 rdtu UDry 73 DDP
0 l. 03.2022x- 3 L08.2022x

apuEF6r

III6TMXeHT (M&H,M.MeMaoBa

xeuwi, 95A rrvapar
3% 24614

130 IM(EE
"(MU" KMM Kece nTyx DDP

0l .03.2022x- 3l .08.2022x
apd6rfbr

IIITMeHT (uacr,M.MaM@Ba

rmeci, 95A mapar
3Yo 21754

131
III( 6B

.KMI4'KMM Ac @!r( ut}1( DDP
0 1. 03.2022x- 3 1.08.2022x

APULIFEI

[]]HMKem (uacbr,M.MeMqoBa

xemwi, 95A ruuapar
1% 14600

t32 IM(EB
"(MI.I"XMM Ilrmq UTJft 5 DDP 0 l. 03.2022x- 3 l.0a.2022x

4puErsr
lIIrMKeHr Mnacrr,M.MeMaoBa

roueci, 95A rnuapar
l % 5000

IItr(BE
"KMI,I'KMM Ipyune uTy( 5 DDP 0 1..03.2022x- 3 1. 08.2022x

apu6IF6l

IlILrKeHa (u@N,M.MoMqoBa

xeueci, 95A ruuapat
3% t0000

t34
IIN( EE

'(MI{'KMM Kery r4acu uTyK 5 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

epuur6r
Illuuxexr ryu4M.Meumaa

xeuei, 95A wapat
3% t09'75

135
IIIK E6

"KMI4"KMM Hu 4opa6u uT}1( 1 9 DDP
0 L03.2022x- 3 L082022x

apuElfbr
mEmem (uacH,M.MoM@Ba

Keueci, 95A rrMapar
3% 26220

1 1 6
un( FF

"(MI.I'KMM
XuF3, G/M DDP

0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apuHFbr

IIIbrweBT Xa&H,M.MoM{oBa

Keueci, 95A FtrMapar
3v. 500000

137
IItr( FE

'(MI.T" KMM OF6or lo6sr uT}l( 3 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
4pubrfbr

IIIETMKeHT (uac6r,M.MaM@Ba

(o[eci, 95A.rMapar
3Yo 22047

138
rm(86

"KM}I" KMM Borei6ol ao6u uT}1( 3 DDP
0 1 03. 2022x- 3 I. 08.20X2x

apdbla6r

IIIBTMKeHi xuacu,M.MaMmBa
Koueci, 95A ruMapar

3% 20202

1 3 9
IM(FE

'K\4I4'KMM Eacxer6ol go6rr uTyr( 3 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

4pubrtu
IIILTM(esr (uacH,M. MoM{oBa

reueci, 95A rnuapar
3% 19356

1 4 0
rm{66

"(lw.r"KMM IIIuum uTyx DDP 0 I. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apubrfH

IIIETM(em (uac6l,M.MaMfr Ba

xoueci, 95A rauapar
3% 3946

t4 l
im(BB

'KMIZ-KMM lIIura uT)d( DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

APUEIFEI

IIILTMXeHa (u&Br,M.MoMeroBa

seugci, 95A rtrMapar
3% 1000

t42
I,qBF

'(MI4'KMM Ycrm renrrcxe apaura rcp urrT DDP
0 l. 03.2022x- 3 L08.2022\

apuEIr6l

nLTMKeBT @acLr,M,MaMfoBa

xeueci, 954 FqMapar
t% 25000

143
IItr{ B6

"KMI4" KMM Ycru reuuacine apxuFd uapnap XOMi DDP
0 l.03 2022x- 3 L0a2022x

ap:|ffH

Illuuxexr (urcu,M.Mou9ToBa

xeueci, 95A rruapar
3v. 1049

t44
IIKBB

'KMIT'KMM Ycru resqrcine msure P&fra uryK 2 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

apuBra6l
lIlErweET @acH,M.MoMwBa

reueci,95A uuapar
3% 10000

145
IqEF

.KMI,I"KMM Ceripme ury< 5 DDP 01.03.2022x- 31.08.2022x
apubrFLr

IIIHMXeET (uebr,M.MoMeroBa

Keueci, 95A FHMapar
3% 5405

t46
IItr{ EF

"KMI4'KMM Mam uen6ep mTlr 5 DDP 0 1.03.2022x- 3 l 08.2022x
apu6rBr

IIITNxeHT ruac6r,M.MaMmBa
reueci,95A muapar

3Yo 1 1995



147
rry56

'xsrll. KMM Ceryqouep uT)4 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apu6rf6r
IlbMxear (u&br,M.MeMqoBa

(eE4i, 95A ruMapal
3% 1000

148
IIK6B

"Ig!trI"KMM AMaihda ilT 160 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apubrrEr

mhMKem (d&H,M.MeM@Ba

(oEeci, 95A mMapm
3yo 296000

t49
qBE

"(Mr.r"KMM Kopne mcu IT r60 DDP 0 ' 03.2022x- 3 L08.2022x
apubrru

IIIrMxeHr r(arasr,M.MaMrcEa

reucci, 95A mapar
3% 339680

150
IIK 6B

.(MI''KMM Xacroffi apnuru x&DX rErcbr UT 1 6 0 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

apubrs
IIIHM(eHT (urcH,M.MaMroBa

xeueci, 95A rnapar
3Yo I  1 4 8 8 0

1 5 1
rm(68

"I(T4II" KMM Cyrrhep (ouuq imiqe effip yuis) ET 320 DDP 0l .03 .2022x- 3I .OA.Z022X
apu6rbr

IIIdKem ru&H,M.MoM@Ba
roueci, 95A ruuapar

3% 320000

t52
trKEE

.(I\4I,I'KMM Tlmi cyrrhep ET 1 6 0 DDP 0 l. 03.2022x- 3 l.08.2022x
apubr6r

mbrMKeqr ruacH,M.MeM@Ba
Keseci, 95A mMapaa

J% 240000

153
rryEE

'(MI4"KMM Masa-M&Tg Maruap MeTp 20 DDP
01..03.2022x- 37.08.2022x

apulraBr
IllLrKesr (u&H,M.M€MmBa

(oEsi, 95A rrMapar
3% 16440

154 ryFB,KMI,I" KMM Yryapra qrxuru prc@ IIdbrc MT 30 DDP 0 1.O3.2022x- 3 1.08.2022x
apuHBr

Illuuxeut grcu,M.Mavmra

xeueci, 954 MMapar
3Yo 750000

155 IM(EB
"rs{r4" KMM I(ugapra apxuru 6rcsr IIuBrc UT l 8 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apubrfbr
miMeBr ruacH,l4.MaMmBa

reueci, 95A muapu
30/" 450000

156
rm( E6

'(MII"KMM Yryapra apxmu uaycuw( nubrc IT 30 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apumr

IIIHMXeqT (udLr,M. MeMfl oBa
(erueci, 95A .eMapar

3% 750000

157 IItr(EE
"rsrlr KMM IGrcaap.a aptsqFe Maycsugrq Ilaalrc ut l 8 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuHrEr
Illumesr (anrcH,M.MeMmBa

Keueci, 95A Feapar
3V6 450000

158
m(85

-I(I\4I,I.KMM Yagapra apumu uapa-Mara KocrcM KOMN DDP 0 l. 03.2022x- 3 l.08.2022x
a{ru@r

mbMKesr (u&br,M.MeM@Ba

Keugci, 95A ruMapal
3% 272160

1 5 9
Im(66

"r(r4lt'KMM
I(uqapra apHdpd Mma-Marue ririnreq xefireK

(6sueMuqep) UT 45 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.082022x
apuErtu

mrMkeHT ruacH,M.MeMmBa
KoEeci, 95A wapar

3Yo 270000

160
IItr( BE

'KM:I,KMM (uqapra apxuru vama-Maraae ririrreq roinex (6nFxuap) u1 4 5 DDP 0 1.03.2022x- 3 L08.2022x
apu!ttbl

IIIBTM(eHT (u&H,M.MoM*oBa

xouwi, 95A rwapar 3% 270000

t6t
INKEE

'(Mr,I" rG4M Yuapra apxuru uffi-varqu ririrex xoraprEr xeirqep UT 145 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apuHsr

lIIErMXem @acLr,M.MaMercBa

(o0eci, 95A trMapar
l%o 507500

162
IItr(BF

"Iqr4ll" KMM Yrqapra apuurm x<yu Cerrep NT 50 DDP 01.03.2022x. 3 1.08.2022x
APUEIFEI

IIIHMxem (drcH,M.MoMmBa

reueci, 95A ruvapar
3% 400000

IItr( EE
'(Mr4" KMM I(rruapra apauru x1ru Xewip NT 20 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.082022x

apubrro
IIIHMXeHT ruacEr,M.MaM@Ba

xeueci, 95A rruapar
3V. 160000

164
IqEB

'XMII" IC\,IM PeirFH ercAap luiq UT DDP 0 1.03.2022x- 3 1. 0a.2022x
apMbrfEr

IIIHKem ruacH,M.MaMruBa
xomeci, 95A ruuapo

3vo 109500

165
Iry6F

"KMI4'KMM
I(or opuaqap ut 580 DDP

0l .03 .2022x- 31 .08.2022x
apu6lFlr

IIIHweqr (u&H,M_MoM@Ba

reuwi, 95A ruuapar
3% 146160

t66
IIN( BE

"Ig\rI4" ICVIM
Yqapra apumu uu6ap 6euiri xow 36 DDP O l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuuru
IIIuMrcsr (uacH,M.MeMmBa

xgueci, 95A.eE ar
3% 90000

167
m(6F

"KMI4'KMM
YqapFa apamu x@N 6ac reiM ut 60 DDP 01.03.2022x- 31.08.2022x

ap@rFEI

III$KeHT (d&6i,M.MeM@Ba

reueci, 954 ruvapar
3% 141960

1 6 8
rm(F6

"I(N4I,I" KMM Yuapra apsurm rurc$ 6ac MiM UT 30 DDP 0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apu6iru

III6TMKeHT (de6lM.MeMmBa

xeueci, 95A mapar
3% 70980

169
Im(68

"IO{I4'KMM I(usqapra apuuru xorbr 6ac KHiM ua 60 DDP
01.03.2022x- 31.08.2022x

apfl6rrbI

lll6Mxeqr KdacEr,M.MeM@Ba

xeueci, 95A ruuapar
3Yo 210000

t70 IItr( EE
'KMI.I'KMM I(lrAapra apnuru src$r 6rc ruiu UT 30 DDP

0 l. 03.2022*- 3 1.08.2022x
apuua

IIILTM(esr ru&br,M.MeM{oBa
(oueci, 95A mMapar

3% 105000

t71
IqEE

.KMI4"KMM Yqapra apuurm xapnuaii rqrr uoirruopouu UT 6 l DDP
0 I. 03.2022x- 3 1.0a.2022x

&puErr6r
IIILTM(eHT @&H,M.MoMmBa

reueci, 95A ruuapar
t% 183000

t72
IM(BF

,Ig\,M'KMM (rrcgapra apxmu Naprbuafi xyH Mo;HqopcbE UT 40 DDP 0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
4puuF!

IIILTM(eHr ruacBLM.MeM{oBa
roueci, 95A FtrMapar

3% 120000

173
lIK EF

"I(I\,II4" KMM
I(omu (6mafi) UT 300 DDP

0 1.03.2022\- 3 | -08.2022x
apuur6r

IllrNrem ruacH,M.Meumga
Kgueci, 95A ilMapar

3V" 220500

t74
rqF6

"KM4"KMM rooruTap sBAapFa apHuF@ ut 300 DDP
01 .03 .2022x- 3l .08.2022x

ap&rfbl
IIIHMxear (u&Ll,M.MoM4oBa

reueci, 95A rnuapar 3Yo 576300

r75 m(EE
'I(MI{'KMM Yqapra apuuru iu-raiu (rlpcix) n1 500 DDP 0 1. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuErrH
IIILMKeHT (an6lr,M.MeMmBa

reueci, 95A muapar
3% 956000

176
ItrKBE

"Iqr4ll" KMM tr(rc4apra apnuru iu-viu (rypcix) ut 300 DDP
01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apaJ@br
IIIHWeHt (u&H,M.MeM@Ba

xeueci, 95A rxMaper
3% 573600

t77 m(EE
-KMII" KMM Yuapra apxmm iu-miu (uefixi) nt 500 DDP

0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x
apubFbr

IIITTMKeHT ruacH,M.MeMruBa
xeueci, 954 mMapar

3vo 956000

178
IItr(55

"rsrr4'KMM I(5ngapra apxuru iu-miu (ueixi) IT 300 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apubrsr

IIIITMXeET (d&6r,M.MoMdoBa

roueci, 95A rauapar
3% 573600

t79
m(EF

,(MI4"KMM cnopmq (DopMa UT 73 DDP
0 l. 03.2022x- 3 1.08.2022x

apuErru
lIIEMkem ruacu,M.MeM@Ba

Keueci, 95A ruapu
lYo 1095000

180 ryEB
"KNtr,I"KMM ctropm( u{ Mlwep UT t45 DDP 01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuErFbt
llluuxeur xurcu,M.Meurora

xeueci, 95A ruvapar
3v" 1450000



l 8 l
rq56

"(MIt'XMM
Mma.uara ugrrq 6&qapra &pHur& IT 190 DDP

0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x
apuEIFH

IIIHMxedr rueH,M.MaMdoBa

KeEeci, 954 ilMapar
3% 64220

182
IqEE

,(MI4"KMM Masa-MaB uynq sBAap.a apHme UT 50 DDP
0 1.03.2022x- 3 1.08.2022x

apudru
Illrureur 4aracn,M.Meumea

xoueci, 95A wapar
3Yo 16900

183
Im(86

'(MI'I'KMM MNa-Msuapad reuusFe rcfrilTap u1 50 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

ap&Fu
IIIHMkeHT (g&H,M.MeMroBa

xeuwi, 95A muapar
3% 16900

184
IItr( 66

"IS4II'KMM
Yuapra apguru 6€rerue N1 95 DDP

0 1.03.2022x- 3 l.08.2OZzx
apanmH

IIIHKem KaneH,M.MaM@Ba

xeEeci, 95A MMapar
3yo t325630

185
rm(58

"Iq\,II4'IC,IM
I(qgapra apsuru 6ererye IT 50 DDP

01.03.2022x- 3 1.04.2022x
ap@ru

IIIHWem (anacH,M.MeMmBa

rou*i, 95A rwapar
3% 691100

1 8 6
IqEE

,KMI{'KMM Yuapra apnurd u( uiu (ryQau) IT 95 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

ap@rftr
llluuxesr xuulM. Mevrusa

rouei, 95A muapar
3% 1325630

187
IItr( BE

"KMI,I'KMM
l$rqal,Fa apHuru ffi miv (ryt[m) UT 50 DDP

01.03.2022x- 3 1.08.2022x
apuEIFH

lIIErKetsT (u&H]\4MeM@Ba

xeueci, 95A wapar
3% 697700

1 8 8
rqB6

,KMIi" KMM Xyu uyrlrx yrqapra UI 193 DDP
01.03.2022x- 3 1.08.2022x

apuHau
mEuKeF ruacH,M.MaMroBa

Keueci, 95A wapar
3% 48250

189
m(BB

"Iq\rI4'KMM
XyH uynbr( srsap.a IT 100 DDP

0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
apqbrfd

IIIbTMXeHT KMeH,M-MaMmBa

Keueci, 95A MMap4
3% 25000

190
IqEF

'KMII'Io\4M xquHeH x&buHFu MblpTap DT 50 DDP
01.03.2022x- 3 1.O4.2022x

apuHru
IIIrMrexr ru&r,M.Meumga

xeurci, 95A muapar
3% 12500

191
rm(EE

"$dn"I(MM
Taniure lmapra napa 9 5 DDP

01.03.2022x- 3 1.08.2022x
apuHfH

IIIHMft eAr (u&HJvI.MoMmBa

Keueci, 95A ruapar
3vo 205580

t92
qFF

"I(IUI{" KMM
Teniure srsAapra napa 50 DDP

01.03.2022x- 3 1.08.2022x
ap@rru

IIILTMXeHT (u&H,M. MeMfl oBa

roueci, 95A ravapar
3% 108200

193
un(55

'(Mr4"XMM IGruapra apHuFu ryHri xefirex ut 95 DDP
01.03.2022x- 3 \.o8.2022x

spuqm
mrMem @ac6r,M.MeMmBa

xoueci, 95A rxMapar
1% 276830

t94
IqFE

"I(I\dII'KMM YJUapfa apHuf& truxea UT 50 DDP
0l .03 .2022x- 3l .08.2022x

ap@rH
lIIHMXesr @&H.M.MeMmBa

KeBeci, 95A ilMapar
3% 145700

195
rq6E

"KMr,l"(MM
Illyrumap (ruromi) nr 100 DDP

01.03.2022x- 31..08.2022a
apudru

IIIErweHr ruacEr,M.MeMmBa
xeurci, 954 rtrMapar

1% 150000

196
IqFB

"(MI4'KMM
)IQpruc xocrpui UT l 0 DDP

0l .03 .2022x- 3l .08.2022x
SpubI6I

IIIUM(esr @&H.M.MoM@Ba
xoEeci- 95A ruM&ar

3% 50000

t97
IIII(BE

,KMI4" IG4M
mbrweHT @ac6t EB "KocMsr Me(Ten-smepBarbl' KMM

Feaparu Mes yi-xafurE uHwebr xeuey xlp{rrcrapEr
ruw4 DDP 0 1.03.2022x- 3 1.o8.2022x

APMHru
mrrMKeHr KuacEr,M.MeMmBa

xeneci, 95A Fwapar
3% 1300000

G+<r-'----
Atr:ceH6ueB A.X. AtriceHbueE A.X

6'6 c$

$w


