
 

Объявление  

о проведении закупа медицинских изделий способом тендера 

 

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Целиноградская районная поликлиника» при управлении 

здравоохранения Акмолинской области, адрес: Акмолинская область, 

Целиноградский район, село Акмол, Микрорайон 3, строение 1А,   объявляет 

о проведении тендера по закупу медицинских изделий. 

Полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная 

спецификация указаны в тендерной документации. 

  Товар должен быть доставлен: Акмолинская область, Целиноградский 

район, село Акмол, Микрорайон 3, строение 1А. 

  Требуемый срок поставки – согласно Приложению №1 к тендерной 

документации. 

  Пакет тендерной документации можно получить на электронном 

носителе срок до "19" марта 2020 г. включительно по адресу: Акмолинская 

область, Целиноградский район, село Акмол, Микрорайон 3, строение 1А, 

кабинет 300 отдел государственных закупок, время с 09-00 до 17-30 часов. 

Окончательный срок представления тендерных заявок до 12.00 ч «20» 

марта 2020г. 

Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 14.00 ч "20" 

марта 2020г. по следующему адресу: Акмолинская область, Целиноградский 

район, село Акмол, Микрорайон 3, строение 1А, кабинет 300. 

  Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии 

конвертов с тендерными заявками. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 

8-7165-15-11-09. 

 

 

 И.о. главного врача                                                                     Сибанбаев Д.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Медициналық бұйымдарын тендер тәсілі бойынша сатып алу туралы 

хабарландыру. 

 

          Ақмола облысы Денсаулық сақтау басқармасының жанындағы 

«Целиноград аудандық емханасы» Шаруашылық жургізу құқығындағы 

мемлекеттік коммуналды кәсіпорны, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, 

Ақмол ауылы, 3-шағын аудан, 1А құрлыс, мекен-жайында орналасқан, 

медициналық бұйымдарын сатып алу бойынша тендер жүргізу туралы 

хабарлайды. 

       Тауарлардың толық тізімі, саны мен егжей-тегжейлі ерекшеліктері 

тендерлік құжаттамада көрсетілген. 

Тауар жеткізілуі тиіс: Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 3-

шағын аудан, 1А. 

       Тауарларды берудің талап етілетін жеткізу мерзімі – №1 Қосымшасына 

сәйкес тендерлік құжаттама. 

      Тендерлік құжаттама пакетті электрондық нусқада 2020 жылғы "19" 

наурызға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша:              

Целиноград ауданы, Ақмол ауылы, 3-шағын аудан, 1А, бөлме №300 сағат 

09.00-дан 17.30-ге дейін. 
Тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2020 жылдың «20» наурыз 

сағат 12.00-ге дейін. 

Тендерлік өтінімдер салынған конверттер «20» наурыз 2020 ж. сағат 

14.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Целиноград ауданы, Ақмол 

ауылы, 3-шағын аудан, 1А, №300 бөлмеде. 

Әлеуетті өнім берушілерге тендерлік өтінімдер салынған конверттерді 

ашу кезінде қатысуына болады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:       

8-7165-15-11-09 

 

 

Бас дәрігердің м.а.                                                                       Д.А. Сибанбаев  

 

 

  

 


