
«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы»  

акционерлік қоғамы 

 

Алматы қ.                         «20» сәуір 2022 ж. 

 

 1 қосымшаға сәйкес зертханалар үшін арналған дератизация және дезинсекция 

қызметтерін сатып алу үшін коммерциялық ұсыныстарға сұраныс.  

 

Тапсырыс беруші: «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» акционерлік 

қоғамы. 

 

     Жеткізушілерге талаптар: 

 
 

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер  жеткізілуі керек: «Инфекцияға қарсы препараттардың 

ғылыми орталығы»  АҚ 050060. Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 75А. 

 

Тауардың жеткізілуіне, жұмыстың орындалуына, қызмет көрсетілуіне талап ету  уақыты: 6 

айдын ішінде бір рет. 

 

Коммерциялық ұсыныстарды қабылдайтын орын: 050060, Алматы қаласы, Әл-Фараби 

даңғылы, 75А, 433 кабинет. 

 

Мүмкіндіктері бар жеткізушілердің коммерциялық ұсыныстарын қабылдау уақыты: 2022 

жылдың 20 – 27 сәуір айнының аралығында, сағат 17:30 –ге дейін (сканерленген нұсқаны 

поштаға жіберу ncpp@mail.ru). 

 

Барлық шығындар: салықтар, ҚР ӨҚ салыстырмалы тізіліміне енгізу (егер тауар 

енгізілмеген болса) тауарды инсталляциялау, IQ хаттамасын  толтыру (IQ біліктілік 

инсталляциясына) және OQ (біліктілік операциясына), Тапсырыс берушінің қызметкеріне  

жеткізілген тауарды пайдалануды үйрету,  ГСИ тізіліміне енгізу (ӨҚ және ИО), құжаттардың 

толық пакеті (жабыққа төлқұжат, орыс және мемлекеттік тілде орнату жөніндегі нұсқау), 

сәйкестік сертификаты, ӨҚ алғашқы тексеруі және ҚР-да ИО сынау, ӨҚ тексеру әдістемесі және 

ИО сынау (орыс және мемлекеттік тілде) және т.б.тауарды  жеткізуге байланысты жағдайлар  

бағалық (коммерциялық) ұсынысқа кіруі керек. 

 

Қосымша ақпараттар мен анықтамаларды  мына телефон арқылы алуға болады: 

+7 (727) 334-13-76; е-mail: ncpp@mail.ru  

 

«Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ бас маманы Умбеталиева 

Динара. 
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Акционерное общество 

«Научный центр противоинфекционных препаратов» 

 

г. Алматы                          «20» апреля 2022 г 

 

 

Запрос коммерческих предложений к закупу услуг по дератизации и дезинсекции для 

лаборатории, согласно приложению 1.  

 

Заказчик: Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов". 

 

 

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

противоинфекционных препаратов" 050060, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 75 А.  

 

Требуемый срок поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: один раз в 6 

месяцев.  

 

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

каб.433. 

 

Срок приема коммерческих предложений потенциальных поставщиков с 20 по 27 апреля 

2022 года до 17:30 часов (сканированный вариант высылать на почту ncpp@mail.ru) 

Все расходы: налоги, внесение в реестр СИ РК (в случае если товар не внесен), 

инсталляция товара, оформление протоколов IQ (инсталляционной квалификации) и OQ 

(операционной квалификаций), обучение персонала Заказчика работе на поставленном товаре, 

Внесение в реестр ГСИ РК (СИ и ИО), полный пакет документов (паспорт на оборудование, 

инструкция по установке на русском или государственном языке), сертификат соответствия, 

первичная поверка СИ и испытание ИО в РК, методика поверки СИ и испытание ИО (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  

 

Эксперт-менеджер отдела закупок АО "Научный центр противоинфекционных 

препаратов" Умбеталиева Динара. 
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Приложение 1 

 

№ Название  Характеристика Кол-во  Частота 

обработки 

Цена за 

ед. 

1.  Дератизация, 

дезинсекция  

Проведение дератизации, 

дезинсекции – 720 кв.м. 

Требование: дезинсекция и 

дератизация фармпредприятии  

услуга 
один раз в 6 

месяцев 
100 000 

 

 

Требования к поставщику 

 

1. Поставщик обязан обеспечить обслуживающий персонал всеми необходимыми 

профессиональными инструментами, оборудованиями, инвентарями, машинами и механизмами 

для оказания услуг за свой счет, и которые должны быть согласованы с Заказчиком перед 

применением их в оказываемых услугах;  

2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил при 

обслуживании зданий и территории;  

3. В рамках исполнения Договора Поставщик должен осуществлять услуги в 

соответствии существующих норм действующего законодательства, а также препаратами, 

имеющими сертификаты качества товара на территории Республики Казахстан. 


