
       Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

         2014 жылғы «  4  » шілдедегі 

№ 767  қаулысына 

1-қосымша 

 

 

Дәрілік заттарды және медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды 

сатып алу шартына 

1-қосымша 

  

  

Сатып алынатын тауарлардың ерекшелігі 

  

 

Р/с

№ 

Халықара 

лық 

патенттелме

ген атауы 

Сауда 

лық 

атауы 

Шығары 

лу 

нысаны 

Өлшем 

бірлігі 

Өлшеп

-орау 

Баға 

сы  

Саны  Сомасы Өндіру

ші  

                  

 ЖИЫНЫ:  

  

Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері: 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

     2014 жылғы «  4  » шілдедегі 

№ 767  қаулысына 

2-қосымша 

 

 

Жеткізу үлгі шартына  

1-қосымша 

 

 

Жеткізілетін өнімнің тізбесі 

 

 

  

 

Ерекше жағдайлар: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХПА Сауда 

лық 

атауы 

Дәрілік 

түрі 

Өндір

уші  

Өлшеп-

орау 

   № 

Өлшем 

бірлігі 

Баға 

сы  

Саны  Сома 

сы  

Жет 

кізу 

орны 

Жеткі 

зу 

кестесі  



       Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

           2014 жылғы « 4 »  шілдедегі 

№ 767   қаулысына 

3-қосымша 

 

 

Тегін медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемін көрсету бойынша 

дәрілік заттарды, профилактикалық 

(иммунобиологиялық, диагностикалық, 

дезинфекциялық) препараттарды, 

медициналық мақсаттағы бұйымдар 

мен медициналық техниканы, 

фармацевтикалық қызметтерді сатып 

алуды ұйымдастыру және  

өткізу ережесіне 

13-қосымша 

 

 

Ұзақ мерзімді жеткізу шарттарын жасасу конкурсына қатысуға 

өтінім  
 

 

1. Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы туралы мәлімет  

1. Қазақстан Республикасының 

заңды тұлғасының атауы 

  

2. Қазақстан Республикасы 

заңды тұлғасының тіркеуден 

(қайта тіркеуден) өткені 

туралы ақпарат (күні, 

негіздемесі  

  

3. Орналасқан жері:                  

заңды мекенжайы  

нақты орналасқан жері  

  

4. Бизнес сәйкестендендіру 

нөмірі (БСН) 

  

5. Қазақстан Республикасы 

заңды тұлғасының басшысы 

_______________________________ 

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты) 

___________________________________ 

(телефон, факс, электрондық поштасы) 

2. Жоба туралы мәлімет 



 

_____________________ Өтінімге қосымша: 

 

(әлеуетті өнім беруші) өтінімде және қоса берілетін құжаттарда 

қамтылған ақпарат үшін дұрыстығын (дәйектілігін) мәлімдейді және кепілдік 

береді, ұсынылған ақпаратқа жауапты болады және жосықсыз өнім берушілер 

тізбесіне қосу шарттарымен, сондай-ақ ұзақ мерзімді жеткізу шартын бұзу 

талаптарымен таныстырылды.   

 

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы басшысының Т.А.Ә.         

 

_____________ 

                                                                                                  қолы мен мөрі 

 

 

_____________________ 

6. Жобаның атауы  _______________________________  

_______________________________  

* 

7. Жобаның іске асырылатын 

орны 

  

8. Заңды тұлғаның бекітілген 

активтеріне 

инвестициялардың көлемі 

(ағымдағы және келешектегі 

кезеңдердегі инвестициялар 

ескеріледі) 

_______________________________ 

(теңге) 

9. Жобаны қаржыландыру 

көздері:  

меншікті  

қарыз қаражаты  

_______________________________ 

(меншікті қаражаты бар екенін растайтын 

құжат) 

_______________________________ 

(қаржыландыру көздерін және жобаны 

қаржыландыруға кепілдікті белгілейтін 

құжат) 

10. Жобаны іске асыру 

мерзімдері  

 

11. Жобаны іске асыру кестесі 

және кезеңдері 

 

12. Өндірілетін дәрілік 

заттардың, медициналық 

мақсаттағы бұйымдардың 

тізімі  

 

       



Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

     2014 жылғы «  4  » шілдедегі 

№ 767  қаулысына 

4-қосымша 

 

Тегін медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемін көрсету бойынша 

дәрілік заттарды, профилактикалық 

(иммунобиологиялық, диагностикалық, 

дезинфекциялық) препараттарды, 

медициналық мақсаттағы бұйымдар 

мен медициналық техниканы, 

фармацевтикалық қызметтерді сатып 

алуды ұйымдастыру және  

өткізу ережесіне 

14-қосымша 

 

 

Өндіріс циклы бойынша дәрілік заттардың, медициналық 

мақсаттағы бұйымдардың тізбесі 
 

 

Р/с

№ 

 

Дәрілік 

заттың, 

медициналық 

мақсаттағы 

бұйымның 

атауы  

Толықтай 

Қазақстанда 

шығарылатын 

дәрілік 

заттардың, 

медициналық 

мақсаттағы 

бұйымдардың 

өндірісі  

Жеткілікті өңдеу 

критерийлеріне сәйкес 

дәрілік заттарға, 

медициналық 

мақсаттағы 

бұйымдарға өзіне тән 

қасиеттерін беру үшін 

субстанцияларды/ 

шикізатты өңдеу 

жолымен дәрілік 

заттар, медициналық 

мақсаттағы бұйымдар 

өндірісі 

Қайта қапталған 

өнімді/қапталған 

дайын өнімді, «in-

bulk»-ты қоса 

алғанда, өндіру 

     

     

 

____________________ 

 


