
 
« Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 
 

Алматы қ.          «25» тамыз 2021 ж. 

 
   
1-қосымшға сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта толтыру қызметтерің сатып алуға 
коммерциялық ұсынысқа сұраныс. 
 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» 
акционерлік қоғамы. 
      

Жеткізушілерге талаптар: 
1.Сертификатталған сапа менеджментінің жүйесі бар болса, сертификаттың 

электронды көшірмесін қоса салу. 
2. Диллер (дистрибьютер, серіктес) болып табылатын әлеуетті жеткізушілер 

диллерлік (дистрибьютерлік, серіктестік) сертификаттың көшірмесін салу керек. 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың 
ғылыми орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75В. 
 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет көрсетілуіне талап ету  
уақыты: 30 күнтізбелік күн аралығында. 
 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби 
даңғылы, 75А, 433 кабинет. 
 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 
2021 жылдың 25 тамыз – 05 қыркүйек айнының аралығында,  сағат 17:30–ге дейін 
(сканерленген нұсқаны поштаға жіберу ncpp@mail.ru). 
 

Барлық шығындар: салықтар, құжаттардың толық пакеті (жабыққа төлқұжат, орыс және 
мемлекеттік тілде орнату жөніндегі нұсқау), сәйкестік сертификаты және т.б.тауарды  
жеткізуге байланысты жағдайлар  бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 
 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 
+7 (727) 266 38 78; е-mail: ncpp@mail.ru  

 
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ бас маманы Емильбеков 

Серик. 
. 
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Акционерное общество 
«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 
«25» августа                           2021 года 
 

Запрос коммерческих предложений к закупу услуг по перезарядке огнетушителей 
согласно приложению 1.  

 
Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных 

препаратов". 
 
Требования к поставщикам:  
1. При наличии сертифицированной системы менеджмента качества, приложить 

электронную копию сертификата 
2. Потенциальные поставщики, являющиеся дилером (дистрибьютором, 

партнером) должны приложить копию сертификата дилерства (дистрибьютора, 
партнерства) 

 
Товары, работы, услуги должны быть поставлены: АО "Научный центр 

противоинфекционных препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 В.  
 
Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: в течение 30 

календарных дней.  
 
Место приема коммерческих предложений: 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75А, 

каб.433. 
 
Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 25 августа  по 

05 сентября 2021 года до 17:30 часов (сканированный вариант высылать на почту 
ncpp@mail.ru) 

.Все расходы: налоги, полный пакет документов (паспорт на оборудование, 
инструкция по установке на русском или государственном языке), и т.п., связанные с 
поставкой товаров должны быть включены в ценовое (коммерческое) предложение. 

 
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:  

+7 (727) 266 38 78, е-mail: ncpp@mail.ru  
 
Главный специалист АО "Научный центр противоинфекционных препаратов" 

Емильбеков Серик. 
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1-қосымша   
приложение 1 

 
Перечень закупаемых товаров 

 

№ 

Наименование 
закупаемых 
товаров, работ, 
услуг  

Характеристика 
(описание) товаров, работ 
и услуг  

Единица 
измерения  Количество, объём  

1 2 3 4 5 

1 
Перезарядка 

огнетушителей 

Огнетушитель 
углекислотный, 7 л 

шт 45 

2 
Перезарядка 

огнетушителей 

Огнетушитель порошковый, 
5 л 

шт 22 
           


