Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД
Министерства
здравоохранения РК объявляет об открытом конкурсе РК в рамках реализации гранта
Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по программе
«Увеличение доступа к профилактическому лечению, оказание помощи и поддержки
людям с ВИЧ/СПИДом, особенно для уязвимых групп населения в гражданском и
пенитенциарном секторах через увеличение и расширение государственных,
неправительственных (НПО) и частных партнерских отношений» по закупу презервативов
и лубрикант-геля на 2013 год.
Перечень закупаемых товаров: презервативы в количестве 10 257 966 штук
лубрикант-гель в количестве 929 700 штук.
Техническая спецификация, место и срок поставки товара указаны в конкурсной
документации.
К
конкурсу
допускаются
все
потенциальные
поставщики,
отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в пункте 4 конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 26 апреля 2013 г.
до 17.00 часов включительно по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, ул.
Ауэзова,84 4 этаж с 9.30 до 17.00 часов, с обязательным предоставлением
доверенности на право получения конкурсной документации от потенциального
поставщика.
Окончательный срок представления конкурсных заявок - до 13.00 часов 29 апреля 2013
года. Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться в 15.00 часов 29 апреля 2013
года по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул.
Ауэзова,84 этаж 4, ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»,
Министерства здравоохранения РК. Дополнительную информацию и справки можно
получить по телефону: 8 (7273)75-43-33 или по эл. почте Zakupki@rcaids.kz
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес
жөніндегі республикалық орталық» ММ ЖИТС-пен, туберкулезбен және безгекпен
күресуге арналған Ғаламдық қордың грантын жүзеге асыру шеңберінде «АИТВ/ЖИТСпен өмір сүруші адамдарға профилактикалық емдеу, көмек және қолдау көрсету, әсіресе
азаматтық және пенитенциарлық сектордағы халықтың осал топтары үшін мемлекеттік,
үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ) және жеке кәсіпкерлермен қатынастарды көбейту және
кеңейту арқылы қолжетімдікті арттыру» бағдарламасы бойынша 2013 жылға
мүшеқаптарды
және любрикант-гелдерді сатып
алу
бойынша ашық конкурс
өткізетіндігін жариялайды.
Сатып алынатын тауарлардың тізілімі:
Мүшеқаптар жалпы саны 10 257 966 дана;
любрикант-гелдер жалпы саны - 929 700 дана.
Техникалық спецификациясы, тауарды жеткізу орны және мерзімі конкурстық
құжаттарда көрсетілген.
Конкурсқа конкурстық құжаттың бабында көрсетілген 4 біліктілік талаптарына
жауап беретін барлық потенциалды жабдықтаушылар қатыса алады.
Конкурстық құжаттар пакетінің көшірмелерін 2013 жылы 26 сәуірге сағ. дейін
17.00 қосып есептеп, келесі мекен-жайдан алуға болады: Алматы қ-сы, Бостандық ауданы,
Әуезов к-сі, 84, 4 қабаттан, сағ. 9.30 –дан 17.00 дейін, міндетті түрде потенциальды
жабдықтаушының тендерлік құжаттарды алуға құқық беретін сенім хатын ұсыну арқылы
алуына болады. Конкурсқа қатысу үшін өтініш берудің соңғы уақыты 2013 жылы 29 сәуір
сағ. 13.00 дейін.
Конкурсқа қатысу үшін берілген өтініштер бар конверттер 2013 жылы 29 сәуірде
сағ. 15.00 келесі мекен-жайда ашылатын болады: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Бостандық ауданы, Әуезов к-сі, 84, 4 қабат, ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
«ЖИТС-тың алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі республикалық орталық» ММ.

Қосымша ақпараттар және анықтамаларды келесі телефондар бойынша алуға болады: 8
(7273) 75-43-33 немесе эл. почта бойынша Zakupki@rcaids.kz.

28.03.2013г.

