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Қорытынды туралы хаттама 3485579-ЗЦП1
10.07.2019 09:33:23

Тапсырыс беруші 010940002046, «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 5 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Сатып алудың № 3485579-ЗЦП1
Сатып алудың атауы Бір рет қолданылатын ақжаймалар перфорациясы бар орамдарда (200х80) 100 дана рулонда, көгілдір материалдан жасалған 12-14 г /
м2 (СТ-KZ, сәйкестик сертификатын тауарға ұсыну)
Өтінімдердің қабылдауы басталған күні 2019-07-02 09:00:00
Өтінімдердің қабылдауы аяқталған күні 2019-07-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 5 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы 311010000, 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. РЫСБЕК БАТЫРА, д. 13 "А", оф.

Лоттың № 26730982-ЗЦП2
Лоттың атауы Ақ жайма
Тапсырыс берушінің атауы «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы № 5 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу

құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Тапсырыс берушінің мекенжайы 311010000, 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. РЫСБЕК БАТЫРА, д. 13 "А", оф.
Бірлік, теңге үшін жоспарланған
баға

3800

Жоспарланған сома, теңге 114000
Өлшем бірлігі Орама
Саны 30

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

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

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 0

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

Өтінім берудің күні және
уақыты
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«26730982-ЗЦП2 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды Бір рет қолданылатын ақжаймалар перфорациясы бар орамдарда (200х80) 100 дана рулонда,
көгілдір материалдан жасалған 12-14 г / м2 (СТ-KZ, сәйкестик сертификатын тауарға ұсыну) ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы байланысты өтпеді
деп тану*»:
Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынылған баға ұсыныстарының болмауы», «бір баға ұсынысының ұсынылуы».

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.
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Протокол об итогах 3485579-ЗЦП1
10.07.2019 09:33:23

Заказчик 010940002046, Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5
управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

№ закупки 3485579-ЗЦП1
Наименование закупки Одноразовые простыни в рулонах с перфорацией (200х80) 100шт. в рулоне, голубые из материала СМС плотностью 12-14 г/м2
(Предоставить СТ-KZ, сертификат соответствия на товар)
Дата начала приема заявок 2019-07-02 09:00:00
Дата окончания приема заявок 2019-07-10 09:00:00
Наименование организатора Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5 управления
здравоохранения акимата Жамбылской области»
Адрес организатора 311010000, 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. РЫСБЕК БАТЫРА, д. 13 "А", оф.

Лот № 26730982-ЗЦП2
Наименование лота Простынь
Наименование заказчика Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 5

управления здравоохранения акимата Жамбылской области»
Адрес заказчика 311010000, 080000, Казахстан, г. Тараз, ул. РЫСБЕК БАТЫРА, д. 13 "А", оф.
Запланированная цена за
единицу, тенге

3800

Запланированная сумма, тенге 114000
Единица измерения Рулон
Количество 30

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

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

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 0

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Цена за единицу Общая сумма поставщика Дата и время подачи заявки
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Признать государственную закупку Одноразовые простыни в рулонах с перфорацией (200х80) 100шт. в рулоне, голубые из материала СМС плотностью
12-14 г/м2 (Предоставить СТ-KZ, сертификат соответствия на товар) по лоту № 26730982-ЗЦП2 несостоявшейся в связи с отсутствием представленных
ценовых предложений
Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствием представленных ценовых предложений», «представлением одного ценового предложения».

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


