
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде және (немесе)  міндетті әлеуметтік

 медициналық сақтандыру жүйесінде
қызметтерін көрсетуге бірлесіп орындау шарты  

 № 96

Договор соисполнения на оказание услуг
в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и (или) в системе
 обязательного социального медицинского страхования

 № 96

Нұр-Сұлтан қ. 2021 жылғы 5  қаңтардағы г. Нур-Султан     5 января 2021 года
(орналасқан жері) (местонахождение)

Нұр-Сұлтан  қаласы  әкімдігінің  шаруашылық  жүргізу
құқығындағы "№ 8 қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорны  атынан  Жарғы   негізінде  әрекет  ететін,   бас
дәрігердін   м.а.  КАСЫМОВА АЙГУЛЬ КУБАШЕВНА, бұдан
әрі  «Тапсырыс  беруші»  деп  аталатын,   бір  тараптан,  және
"Травматология  және  ортопедия  ғылыми-зерттеу
институты"ШЖҚ РМК атынан ҚР ДСМ бұйрығымен  негізінде
әрекет  ететін,     директоры  БЕКАРИСОВ  ОЛЖАС
САПАРГАЛИЕВИЧ,  бұдан  әрі  «Бірлесіп  орындаушы»  деп
аталатын,  екінші  тараптан,  бұдан  әрі  бірлесіп  «Тараптар»  деп
аталатындар,  «Халық  денсаулығы  және  денсаулық  сақтау
жүйесі  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2020  жылғы  7
шілдедегі  Кодексіне  (бұдан  әрі  –  Денсаулық  туралы  кодекс),
«Міндетті  әлеуметтік  медициналық  сақтандыру  туралы»
Қазақстан  Республикасының  2015  жылғы  16  қарашадағы  №
405-V Заңына (бұдан әрі – МӘМС туралы заң) сәйкес осы тегін
медициналық  көмектің  кепілдік  берілген  көлемі  (бұдан  әрі  –
ТМККК)  шеңберінде  немесе  міндетті  медициналық
сақтандыру  жүйесінде  (бұдан  әрі  -  МӘМС)  қызметтерін
көрсетуге  арналған  бірлесіп  орындау  шартын  (бұдан  әрі  –
Шарт)  жасасты  және  мына  төмендегілер  туралы  келісімге
келді:

  Государственное  коммунальное  предприятие  на  праве
хозяйственного  ведения  «Городская  поликлиника  №8»  акимата
города  Нур-Султан,  в  лице  И.о  главного  врача  КАСЫМОВОЙ
АЙГУЛЬ  КУБАШЕВНЫ,  действующего  на  основании  Устава,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и РГП на
ПХВ  "Научно-исследовательский  институт  травматологии  и
ортопедии" МЗ РК, в лице директора  БЕКАРИСОВА ОЛЖАСА
САПАРГАЛИЕВИЧА,  действующего  на  основании  По  приказу
МЗ  РК,  именуемый  в  дальнейшем  «Соисполнитель»,  с  другой
стороны,а  в  дальнейшем  совместно  именуемые  «Стороны»,  в
соответствии с Кодексом Республики Казахстан  от 7 июля 2020
года  «О  здоровье  народа  и  системе  здравоохранения»  (далее  –
Кодекс о здоровье), Законом Республики Казахстан от 16 ноября
2015  года  №  405-V  ЗРК  «Об  обязательном  социальном
медицинском  страховании»  (далее  –  Закон  об  ОСМС),
,заключили настоящий Договор соисполнения на оказание услуг
в  рамках  гарантированного  объема  бесплатной  медицинской
помощи  (далее  -  ГОБМП)  и  (или)  в  системе  обязательного
медицинского  страхования  (далее  -  ОСМС)  (далее  –  Договор)  и
пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Шарттың мәні 1. Предмет договора

1. Бірлесіп орындаушы осы Шартқа қосымшаға сәйкес  2021
жылдың  1   қаңтардан  бастап   2021  жылдың  31   желтоқсанға
дейін  ТМККК  шеңберінде  және  (немесе)   немесе  МӘМС
жүйесінде  медициналық  қызметтерді  тұтынушыларға
қызметтерді (бұдан әрі – қызметтер) көрсетеді.

1.      Соисполнитель  оказывает  услуги  в  рамках  ГОБМП  и
(или)  в  системе  ОСМС  потребителям  медицинских  услуг
согласно приложению к настоящему Договору (далее – услуги)  с
1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года.

2.  Көрсетілген  қызметтер  Қызметтер  берушінің
медициналық қызметпен айналысуға лицензияның қосымшада
(-ларда)  көрсетілген  өндірістік  базада  (-ларда)   Нұр-Сұлтан  қ.
(облыстың,  республикалық  маңызы  бар  қаланың  немесе
астананың/облыстың  ауданының  атауын  көрсету)  аумағында
көрсетіледі.

2.  Указанные  услуги  оказываются  на  территории   г.
Нур-Султан.    
(указать  наименование  области,  города  республиканского
значения или столицы/района области)
на  производственной  (-ых)  базе(-ах),  указанной  (-ых)  в
приложении  (-ях)  к  лицензии  на  занятие  медицинской
деятельностью Поставщика.

2. Төлем тәртібі 2. Порядок оплаты

3.  Көрсетілген  қызметтер  үшін  Бірлесіп  орындаушыға  ақы
төлеу  жедел  медициналық  көмек,  туберкулезбен  ауыратын
науқастарға, психикасының және мінез-құлқының бұзылулары
(аурулары)  бар  адамдарға  медициналық-әлеуметтік  көмек
көрсету  кезінде  Бірлесіп  орындаушының  көрсеткен
қызметтерін  қоспағанда,  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық
сақтау  министрінің  м.  а.  2020  жылғы  30  қазандағы  №  ҚР
ДСМ-170/2020  бұйрығымен  бекітілген  Тегін  медициналық
көмектің  кепілдік  берілген  көлемі  шеңберінде  және  міндетті
әлеуметтік  медициналық  сақтандыру  жүйесінде  ұсынылатын
медициналық  қызметтерге  арналған  тарифтер  (бұдан  әрі  -
тарифтер)  мөлшерінен  аспайтын  тарифтер  бойынша  нақты
көрсетілген қызметтер актілері негізінде жүзеге асырылады.

3.  Оплата  Соисполнителю  за  оказанные  услуги
осуществляется по тарифам, не превышающим размеры тарифов
на  медицинские  услуги,  предоставляемые  в  рамках
гарантированного  объема  бесплатной  медицинской  помощи  и  в
системе  обязательного  социального  медицинского  страхования,
утвержденных  приказом  и.о.  Министра  здравоохранения
Республики  Казахстан  от  30  октября  2020  года  №  ҚР
ДСМ-170/2020 (далее - тарифы),за исключением оказанных услуг
Соисполнителя  при  оказании  скорой  медицинской  помощи,
медико-социальной  помощи  больным  туберкулезом,  лицам  с
психическими  и  поведенческими  расстройствами
(заболеваниями),  на  основании  актов  оказанных  услуг  за
фактически оказанные услуги. 



3.1.  Бірлесіп орындаушы аванс беру (алдын ала ақы төлеу)
осы Шарттқа сәйкес  0 (Ноль теңге 00 тиын)  теңге мөлшерінде
көрсетілген қызметтер актілері  бойынша төлеуге  қабылданған
сомадан  бұрын  төленген  авансты  ұстап  қалу  кестесіне  сәйкес
аванстық  (алдын  ала)  төлем  төленген  соманы  кейіннен  ұстап
қалумен жүзеге асырылады.
Ескерту: осы Шарттың 3.1-тармағы Тапсырыс беруші, Бірлесіп
орындаушы және «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры»
КЕАҚ  (бұдан  әрі  –  Қор)  арасындағы  келісім  бойынша
қолданылады

3.1.  Авансирование  (предварительная  оплата)  Соисполнителя
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Договором  в
размере   0  (Ноль  тенге  00  тиын)    тенге  с  последующим
удержанием  суммы,  выплаченной  авансовой  (предварительной)
оплаты, согласно графику удержания ранее выплаченного аванса
из сумм, принятых к оплате по актам оказанных услуг;
Примечание:  пункт  3.1  настоящего  Договора  применяется  по
согласованию между Заказчиком, Соисполнителем и НАО «Фонд
социального медицинского страхования» (далее -Фонд). 

4.  Қызметтерге  ақы  төлеу  Шарттың  жылдық  сомасынан
аспайтын сома шегінде жүргізіледі.  

4.  Оплата  услуг  производится  в  пределах  сумм,  не
превышающих годовую сумму договора.

5.  Бірлесіп  орындаушы  ай  сайын  Тапсырыс  берушіге
Кодекстің  69-бабының  2-тармағына  сәйкес  әзірленген  тегін
медициналық  көмектің  кепілдік  берілген  көлемі  шеңберінде
және  (немесе)  міндетті  әлеуметтік  медициналық  сақтандыру
жүйесінде  денсаулық  сақтау  субъектілерінің  көрсетілетін
қызметтеріне  ақы төлеу қағидаларына (бұдан әрі  –  Ақы төлеу
қағидалары)   сәйкес  көрсетілген  қызметтердің  тізілімін
ұсынады.

5. Соисполнитель предоставляет ежемесячно Заказчику реестр
оказанных  услуг  в  соответствии  с  правилами  оплаты  услуг
субъектов  здравоохранения  в  рамках  гарантированного  объема
бесплатной  медицинской  помощи  и  (или)  в  системе
обязательного  социального  медицинского  страхования,
разработанными в  соответствии  с  пунктом 2  статьи  69  Кодекса,
(далее – Правила оплаты).

6. Тапсырыс беруші осы Шарт талаптарының орындалуына
мониторинг жүргізеді.

6.  Заказчик  проводит  мониторинг  исполнения  условий
настоящего Договора.

7.  Тапсырыс  беруші  көрсетілген  қызметтер  тізілімін
Бірлесіп  орындаушымен  келіскеннен  кейін  оған  көрсетілген
қызметтер актісін жібереді.

7.  Заказчик  после  согласования  с  Соисполнителем  реестра
оказанных услуг направляет ему акт оказанных услуг.

8.  Тапсырыс  беруші  Бірлесіп  орындаушыға  төлемді
Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-мен (бұдан
әрі  -  Қор)  есепті  кезенде  көрсетілген  қызметтер  үшін  төлеуді
аударғанан кейін бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. 

8.   Заказчик  осуществляет  оплату  Соисполнителю  в  течение
пяти рабочих дней со дня перечисления НАО «Фонд социального
медицинского  страхования»  (далее  -  Фонд)  оплаты  за  услуги,
оказанные за отчетный период 

9.  Төлем  мерзімі  Тапсырыс  берушіге  Қор  төлемді  уақтылы
аудармаған жағдайда тоқтатыла тұруы мүмкін.

9.  Срок  оплаты  может  приостанавливаться  в  случае
несвоевременного перечисления Заказчику оплаты Фондом.

10.  Осы  Шартта  көзделмеген  Бірлесіп  орындаушының
шығыстарын Тапсырыс беруші өтемейді. 

10.     Расходы  Соисполнителя,  не  предусмотренные
настоящим Договором, Заказчиком не возмещаются. 

3.  Тараптардың құқықтары мен міндеттері 3. Права и обязанности сторон

     11. Бірлесіп орындаушы:
     1) Алып тасталды. 

2)  медициналық  көмек  көрсетудің  сапасы  мен  тиімділігін
жақсартуды  қамтамасыз  ете  отырып,  медициналық  көмек
көрсетуді  ұйымдастыру  стандарттарына,  медициналық  көмек
көрсету  қағидаларына,  сондай-ақ  клиникалық  хаттамаларға
сәйкесдәлелді  медицинаның  қағидаттарын,  медициналық
көмек  көрсетуді  ұйымдастыру  тәртібін,  стандарттарын  және
денсаулық  сақтау  ұйымдарының  қызметін  регламенттейтін
денсаулық  сақтау  саласындағы  нормативтік  құқықтық
актілерді басшылыққа ала отырып, сапалы медициналық көмек
көрсетуге;

     11.    Соисполнитель обязан:
     1) исключить

2)  оказывать  качественную  медицинскую  помощь,  в
соответствии со стандартами организации оказания медицинской
помощи,  правилами  оказания  медицинской  помощи,  а  также
клиническими  протоколами,  обеспечивая  улучшение  качества  и
эффективность оказания медицинской помощи ;

3)  бекітілген  аумаққа  қарамастан,  осы  Шарттың  барлық
қолданылу  мерзімі  ішінде  медициналық  қызмет  көрсетуді
тұтынушыларға  медициналық  көмек  көрсетудің
қолжетімділігін,  уақтылылығын,  үздіксіздігін  қамтамасыз
етуге;

3)  независимо  от  территории  прикрепления  обеспечивать
потребителям медицинских услуг доступность, своевременность,
бесперебойность оказания медицинской помощи в течение всего
срока действия настоящего Договора.

     4) Алып тасталды.
4-1)  «Рұқсаттар  және  хабарламалар  туралы»  Қазақстан

Республикасының  Заңына  сәйкес  лицензияның  және  оларға
қосымшалардың  болуын,  сондай-ақ  көрсетілетін  Қызметтерді
сатып  алу  шартына  сәйкес  медициналық  көмек  көрсету  үшін
қажетті  Денсаулық  сақтау  саласындағы  маман
сертификаттарының болуын қамтамасыз етуге;

     4) исключить 
4-1)  обеспечить  наличие  лицензии  и  приложений  к  ним  в

соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»,  а  также  наличие  сертификатов  специалиста  в
области  здравоохранения,  необходимых  для  оказания
медицинской помощи в соответствии с настоящим Договором;

5)  тиісті  салыстыру  актісін  қалыптастыра  отырып,  осы
Шарт  бойынша  медициналық  қызметтер  мен  қаржылық
міндеттемелердің  орындалуын  салыстырып  тексеруді
жүргізуге;

5)  проводить  сверку  исполнения  объемов  медицинских  услуг
и  финансовых  обязательств  по  настоящему  Договору  с
формированием соответствующего акта сверки;

6)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында  белгіленген  талаптарға  сәйкес  тиісті  дәрілік
заттарды  (иммунобиологиялық,  диагностикалық,
дезинфекциялаушы)  және  медициналық  бұйымдарды
пайдалануға;

6)  использовать  лекарственные  средства
(иммунобиологические,  диагностические,  дезинфицирующие)  и
медицинские  изделия,  соответствующие  требованиям,
установленным  действующим  законодательством  Республики
Казахстан; 



7)  Тапсырыс  берушінің  талабы  бойынша  осы  Шарт
талаптарының  орындалуына  мониторингті  жүзеге  асыру  үшін
Тапсырыс  беруші  мен  Қорға  өндірістік  базаға  (-ларға)  және
қажет  болған  жағдайда  әкімшілік  бөлімге  қол  жеткізуді
қамтамасыз етуге;

7)  обеспечивать  по  требованию  Заказчика  доступ  на
производственную                (-ые) базу(-ы) и, при необходимости,
в  административное  отделение,  Заказчику  и  Фонду  для
осуществления  мониторинга  исполнения  условий  настоящего
Договора;

8)  Тапсырыс  берушінің  сұратуы  бойынша  осы  Шарт
талаптарының  орындалуына  мониторингті  жүзеге  асыру  үшін
қажетті  ақпарат  пен  құжаттаманы,  оның  ішінде  нақты
шығыстар  туралы  ақпаратты  (шарттардың,  төлем
құжаттарының,  медициналық  құжаттаманың  және  т.  б.
түпнұсқалары  және  қажет  болған  жағдайда  көшірмелері)
беруге;

8)  предоставлять  по  запросу  Заказчика  информацию  и
документацию,  необходимую  для  осуществления  мониторинга
исполнения  условий  настоящего  Договора,  в  том  числе
информацию  о  фактических  расходах  (оригиналы,  и  при
необходимости  копии,  договоров,  платежных  документов,
медицинской документации и т.д.);

9)  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелерді  орындау  үшін
қаржы  қаражатының  болмауы  немесе  жеткіліксіз  болу
тәуекелдеріне  жол  бермеу  жөніндегі  шараларды  қамтамасыз
етуге; 

9)  обеспечить  меры  по  недопущению  рисков  отсутствия  или
недостаточности  финансовых  средств  для  исполнения
обязательств по настоящему Договору; 

10)  қызметкерлерді  Денсаулық  сақтау  министрлігінің  және
Қордың  ақпараттық  жүйелеріне  (бұдан  әрі  –ақпараттық
жүйесі)  қол  жеткізу  үшін  ұйымдастыру  техникасымен,  үшін
байланыс арналарымен қамтамасыз ету;

10)     обеспечить  работников  организационной  техникой,
каналами  связи  для  доступа  к  информационным  системам
Министерства  здравоохранения   и  Фонда  (далее  –
информационная система); 

11)  ақпараттық  жүйелерімен  интеграциялау  мүмкіндігімен
бухгалтерлік  және  қаржылық  есептің  ақпараттық  жүйелерінің
болуын қамтамасыз етуге;

11)     обеспечить  наличие  информационных  систем
бухгалтерского и финансового учета с возможностью интеграции
с информационными системами;

12)  ақпараттық  жүйелермен  жұмыс  істеуге  жауапты
ұйымдастыру техникасымен, кадрлармен қамтамасыз етуге;

13)  Ақы  төлеу  қағидаларына  сәйкес  осы  Шарттың
талаптарын  орындауға  байланысты  ақпараттық  жүйелеріне
және  бірлесіп  Орындаушының  медициналық  ақпараттық
жүйелеріне  (бұдан  әрі  -  МАЖ)  деректердің  уақтылы,  дұрыс
және дұрыс енгізілуін қамтамасыз ету;

12)     обеспечить  организационной  техникой,  кадрами,
ответственными за работу с информационными системами;

13)     обеспечить  своевременность,  достоверность  и
корректность  внесения  данных  в  информационные  системы  и  в
медицинские информационные системы Соисполнителя (далее -
МИС),  связанных с  исполнением условий настоящего Договора,
в соответствии с Правилами оплаты; 

14)  медициналық  қызметтерді  тұтынушыларға  көрсетілген
қызметтер бойынша дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді
болдырмауды қамтамасыз ету;

14)     обеспечить  предотвращение  несанкционированного
доступа  к  персональным  данным  по  оказанным  услугам
потребителям медицинских услуг;

15)  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелерді  орындаудың
мүмкін еместігіне байланысты барлық жағдайлар мен себептер
туралы  Тапсырыс  берушіні  жазбаша  нысанда  дереу  хабардар
етуге;

15)     незамедлительно  уведомлять  Заказчика  в  письменной
форме  обо  всех  обстоятельствах  и  причинах,  связанных  с
невозможностью  исполнения  обязательств  по  настоящему
Договору;

16)  Тапсырыс  берушіні  (мәліметтерді  растайтын  тиісті
құжаттарды қоса бере отырып) хабардар етуге: 
-  сенімгерлік  басқаруға  беру  немесе  меншік  иесінің  өзге  де
өзгеру жағдайлары;
-  ұйымның  қызметін  немесе  медициналық  қызмет  түрін
тоқтата тұру;
- тарату, қайта ұйымдастыру;
- ұйым атауының, орналасқан жерінің, өндірістік базаның және
(немесе) банк деректемелерінің өзгеруі;
-  осы  Шарттың  талаптарын  орындауға  кедергі  келтіретін
жағдайларда;

16)    уведомить Заказчика (с приложением соответствующих
документов, подтверждающих сведения): 
-  передача  в  доверительное  управление  или  иные  случаи
изменения собственника;
-  приостановление  деятельности  организации  или  вида
медицинской деятельности;
- ликвидация, реорганизация;
-  изменение  наименования,  местонахождения  организации,
производственной базы и (или) банковских реквизитов;
-  в  случаях,  препятствующих  исполнению  условий  настоящего
Договора;

17)    Осы Шарттқа сәйкес берілген авансты (алдын ала ақы
төлеуді) Осы шартқа қатаң сәйкес қолдану;

18)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттерді
орындауға міндетті.

17)     использовать  авансовую  (предварительную  оплату)  по
настоящему  Договору  в  строгом  соответствии  с  настоящим
Договором;

18)     исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные
действующим  законодательством  Республики  Казахстан  и
настоящим Договором.

     12. Орындаушы:
1)  Төлеу  қагидаларына  және  осы  Шарттың  талаптарына

сәйкес төлем алуға;
2)  осы  Шарттың  талаптарын  түсіндіру  үшін  Тапсырыс

берушіге жүгіну; 
3)  Қазақстан  Республикасының қолданыстағы заңнамасына

және осы Шартқа сәйкес өзге де құқықтарды жасауға құқылы.

     12.    Соисполнитель имеет право:
1) на получение оплаты в соответствии с Правилами оплаты и

с условиями настоящего Договора;
2)  на  обращение  к  Заказчику  для  разъяснения  условий

настоящего Договора; 
3)  иметь  иные  права  в  соответствии  с  действующим

законодательством  Республики  Казахстан  и  настоящим
Договором.



     13. Тапсырыс беруші:
1)  Ақы  төлеу  қағидаларына  және  осы  Шартта  көзделген

тәртіппен  және  мерзімдерде  Бірлесіп  орындаушыға
көрсетілген қызметтерге ақы төлеуді жүргізуге;

2) Бірлесіп орындаушының сұратуы бойынша осы Шарттың
талаптары туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізуге;

2-1)  бірлесіп  Орындаушының  қызметіне  араласпай,
көрсетілетін  медициналық  көмектің  барысы  мен  сапасын,
оның  ішінде  Қор  қызметкерлерімен  бірлесіп  өндірістік  базаға
бару арқылы және Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына  және  осы  Шартқа  қайшы  келмейтін  басқа  да
тәсілдермен кез келген уақытта тексеруге міндетті.

3)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттерді
орындауға міндетті.

     13.    Заказчик обязан:
1)  производить  оплату  оказанных  услуг  Соисполнителю  в

порядке  и  в  сроки,  предусмотренные  Правилами  оплаты  и
настоящим Договором;

2)  по  запросу  Соисполнителя  проводить  разъяснительную
работу об условиях настоящего Договора;

2-1)  в  любое  время  проверять  ход  и  качество  оказываемой
медицинской  помощи,  не  вмешиваясь  в  деятельность
Соисполнителя,  в  том  числе  с  посещением  производственной
базы  совместно  с  работниками  Фонда  и  другими  способами,
непротиворечащими  действующему  законодательству
Республики Казахстан и настоящему Договору;

3)  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные
действующим  законодательством  Республики  Казахстан  и
настоящим Договором.

     14.    Тапсырыс берушінің:
1)  көрсетілген  медициналық  қызметтердің  осы  Шарттың

талаптарына  сәйкестігін  бағалау  мақсатында  осы  Шарттың
міндеттемелерін орындалуына мониторинг жүргізу;

2)  Осы  Шартта  және  Қазақстан  Республикасының
қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіппен осы Шартты
бұзуға құқығы бар.

     14.    Заказчик имеет право:
1)  проводить  мониторинг  исполнения  условий  настоящего

Договора  с  целью  оценки  соответствия  оказанных  медицинских
услуг условиям настоящего Договора;
2)  расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном
настоящим  Договором  и  действующим  законодательством
Республики Казахстан.

4.  Тараптардың жауапкершілігі 4. Ответственность сторон

15.  Осы  Шарттың  5)-тармақшаларын  қоспағанда,  осы
Шарттың  11-тармағында  көзделген  міндеттемелерді
орындамау  немесе  тиісінше  орындамау  бойынша
бұзушылықтар  анықталған  кезде  Тапсырыс  беруші  осы
Шарттың  талаптарын  орындаудың  ағымдағы  мониторингі
шеңберінде  әрбір  бұзушылық  фактісі  үшін  Осы  шартының
жалпы  сомасының  0,05%  мөлшерінде  тұрақсыздық  айыбын
есептейді,  бұл  ретте  Бірлесіп  орындаушы  тарапынан
міндеттемелердің  барлық  бұзылғаны  үшін  тұрақсыздық
айыбының  жиынтық  мөлшері  бір  қаржы  жылы  ішінде
Қызметтерді  сатып  алу  шартының  жалпы  сомасының  1%  -
ынан аспайды.

15.  При  выявлении  нарушений  по  неисполнению  или
ненадлежащему  исполнению  обязательств,  предусмотренных
пунктом 11 настоящего Договора, за исключением подпункта 5),
Заказчиком  в рамках текущего мониторинга исполнения условий
настоящего  Договора  начисляется  неустойка  за  каждый  факт
нарушения  в  размере  0,05%  от  общей  суммы  настоящего
Договора,  при  этом  совокупный  размер  неустойки  за  все
нарушения  обязательств  со  стороны  Соисполнителя  в  течение
одного  финансового  года  не  превышает  1  %  от  общей  суммы
настоящего Договора. 

16.  Тапсырыс  беруші  Қазақстан  Республикасының
Азаматтық  кодексіне  сәйкес  айыппұл  санкцияларының
сомаларын ұстап қалуды жүргізеді.

17.  Бірлесіп  орындаушы  ақы  төлеу  үшін  құжаттарды
уақтылы  бермеген  жағдайда  Тапсырыс  беруші  осы  Шарт
бойынша  төлемдерді  кейінге  қалдыру  құқығын  өзіне
қалдырады. 

16.  Заказчик  применяет  штрафные  санкции  в  соответствии  с
Гражданским кодексом Республики Казахстан.

17.     При  несвоевременной  подаче  Соисполнителем
документов  для  оплаты  Заказчик  оставляет  за  собой  право  на
отсрочку платежей по настоящему Договору. 

18.  Осы  Шарттың  қолданылу  мерзімінің  аяқталуы
Тараптарды  осы  мерзім  аяқталғанға  дейін  орын  алған  оны
бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

18.     Окончание  срока  действия  настоящего  Договора  не
освобождает  стороны  от  ответственности  за  его  нарушение,
имевшее место до истечения этого срока.

5. Тараптардың өзара қарым-қатынастары тәртібі 5. Порядок взаимоотношения сторон

19.     Тапсырыс  беруші  мен  Бірлесіп  орындаушы  Осы
шартты  іске  асыру  кезінде,  тікелей  келіссөздер  процесінде
олардың арасында туындайтын келіспеушіліктер мен дауларды
шешуге күш салады.

20.     Осы  Шарттан  туындайтын  құқықтық  қатынастар
бойынша  дау  реттелмеген  жағдайда  Тапсырыс  беруші  мен
Бірлесіп  орындаушының  Қазақстан  Республикасының
қолданыстағы  заңнамасына  және  Сатып  алу  қағидаларына
сәйкес мұндай дауды шешуге құқығы бар. 

19.      Заказчик  и  Соисполнитель  прилагают  усилия  к  тому,
чтобы  разрешать  разногласия  и  споры,  возникающие  между
ними  при  реализации  настоящего  Договора,  в  процессе  прямых
переговоров.

20.    В случае неурегулирования спора по правоотношениям,
вытекающим из настоящего Договора, Заказчик и Соисполнитель
имеют  право  на  разрешение  такого  спора  в  соответствии  с
действующим  законодательством  Республики  Казахстан  и
Правилами закупа.

6. Шартты өзгерту және бұзу 6. Изменение и расторжение Договора

21.  Осы  Шартқа  өзгерістер  енгізуге  мынадай  жағдайларда
жол беріледі: 
     1) уәкілетті орган бекіткен тарифтер өзгерген;

2)  осы  Шарттың  талаптарын  орындауға  кедергі  келтіретін
жағдайларда  Бірлесіп  орындаушы  қызметті  немесе
медициналық көмек түрін тоқтата тұру;
    

21.  Изменения  в  настоящий  Договор  осуществляются  в
следующих случаях:

1)  изменения  тарифов,  утвержденных  уполномоченным
органом;

2)  приостановления  Соисполнителем  деятельности  или  вида
медицинской  помощи  в  случаях,  препятствующих  исполнению
условий настоящего Договора; 



3)  Қазақстан  Республикасының  1994  жылғы  27
желтоқсандағы  Азаматтық  Кодексіне  сәйкес  қайта
ұйымдастырылатын  денсаулық  сақтау  субъектісі
міндеттемелерінің  құқықтық  мирасқорлығы  жағдайларында
Бірлесіп орындаушы қайта ұйымдастырылған;

3)  реорганизации  Соисполнителя  в  случаях  правопреемства
обязательств  реорганизуемого  субъекта  здравоохранения  в
соответствии  Гражданским  Кодексом  Республики  Казахстан  от
27 декабря 1994 года;

4)  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелерді  орындамаған,
болжамды  орындамаған  немесе  тиісінше  орындамаған  кезде
медициналық  қызметтердің  көлемі  және  (немесе)  осы
Шарттың  сомасы  азайған  жағдайларды  қоса  алғанда,
Тапсырыс  берушінің  осы  Шарт  бойынша  медициналық
қызметтердің көлемін және (немесе) тізбесін өзгерткен;

5)  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелердің  бір  бөлігін
орындаудан бас тарту;

4)  изменения  Заказчиком  объема  и  (или)  перечня
медицинских  услуг  по  настоящему  Договору,  включая  случаи
уменьшения  объема  медицинских  услуг  и  (или)  суммы
настоящего  Договора  при  неисполнении,  прогнозном
неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  обязательств  по
настоящему Договору;

5)  отказа  от  исполнения  части  обязательств  по  настоящему
Договору;

6)  медициналық  қызметтер  мен  қаржылық
міндеттемелердің  орындалуын  салыстырып  тексеруді  жүргізу
нәтижелері бойынша;

7)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында,  оның  ішінде  Сатып  алу  қағидаларында,  Ақы
төлеу  қағидаларында  және  осы  Шартта  көзделген  өзге  де
жағдайларда.

6)  по  результатам  проведения  сверки  исполнения  объемов
медицинских услуг и финансовых обязательств;

7)   в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством  Республики  Казахстан,  в  том  числе
Правилами закупа, Правилами оплаты, и настоящим Договором.

Осы  Шартқа  кез  келген  өзгерістер  мен  толықтырулар  осы
Шартты жасасу нысанында жасалады. Осы Шартқа кез келген
өзгерістер  мен  толықтырулар  Тараптардың  уәкілетті  өкілдері
қол  қойған  жағдайда  ғана  жарамды  болады.  Осы  Шартқа
өзгерістер  және  (немесе)  толықтырулар  қосымша  келісім
жасасу жолымен енгізіледі.

Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору
совершаются  в  той  же  форме,  что  и  заключение  настоящего
Договора.  Любые  изменения  и  дополнения  к  настоящему
договору  действительны  лишь  при  условии,  что  они  подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.

22.  Шарт  бұзылуға  жатады  ретінде  тараптардың  келісімі
бойынша және бір жақты тәртіппен.
Шарт  мынадай  негіздер  бойынша  біржақты  тәртіппен
бұзылуға жатады:  

22.  Договор  подлежит  расторжению  как  по  соглашению
сторон, так и в одностороннем порядке.

Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по
следующим основаниям: 

1)  егер  медициналық  қызметтер  көрсету  саласындағы
мемлекеттік  бақылау  нәтижелері  бойынша  денсаулық  сақтау
саласындағы  уәкілетті  орган  немесе  өзге  де  мемлекеттік
органдар  тарапынан  медициналық  қызметтер  көрсету
саласындағы мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша:
Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамасына
сәйкес  бірлесіп  Орындаушының  Медициналық  қызметке
лицензиясының  және  (немесе)  лицензияға  қосымшасының
қолданысын тоқтата тұру немесе одан айыру (қайтарып алу);
Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  заңнамасына
сәйкес  бірлесіп  Орындаушының  қызметін  немесе  жекелеген
қызмет түрлерін тоқтата тұру;
     2) Алып тасталсын
     3) МАЖ-не қол жеткізбеу кезінде;

1) в случае, если по результатам государственного контроля в
сфере оказания медицинских услуг со стороны уполномоченного
органа  в  области  здравоохранения  или  иных  государственных
органов изданы акты по:

приостановлению  действия  или  лишению  (отзыву)  лицензии
и (или) приложения к лицензии Соисполнителя на медицинскую
деятельность  в  соответствии  с  действующим законодательством
Республики Казахстан;

приостановлению  деятельности  или  отдельных  видов
деятельности  Соисполнителя  в  соответствии  с  действующим
законодательством Республики Казахстан;
      2) Исключить; 
      3) при непредоставлении доступа к МИС;

4)  Тапсырыс  берушінің  талабы  бойынша  Тапсырыс
берушінің  немесе  Қордың  осы  Шарт  талаптарының  шарттық
орындалуына  мониторингін  жүргізуүшін  Бірлесіп
орындаушының  аумағына  қол  жеткізуін  қамтамасыз  етпеген
немесе қамтамасыз етпеген кезде; 

4)  при  непредоставлении  или  необеспечении  доступа  по
требованию  Заказчика  на  территорию  Соисполнителя  для
проведения  Заказчиком  или  Фондом  мониторинга  исполнения
условий настоящего Договора; 

5)  Тапсырыс  берушінің  немесе  Қордың  сұратуы  бойынша
медициналық  қызметтердің  сапасы  мен  көлемі  жөніндегі
шарттық міндеттемелердің мониторингін жүргізу үшін қажетті
анық  емес  ақпарат  пен  құжаттама,  оның  ішінде  нақты
шығыстар туралы ақпарат берілмеген немесе ұсынылған кезде; 

6)  осы  Шартқа  қосымша  келісімге  қол  қоюдан  үш  жұмыс
күні ішінде жалтарған кезде;

5)  при  непредоставлении  или  предоставлении  по  запросу
Заказчика  или  Фонда  недостоверной  информации  и
документации,  необходимой  для  проведения  мониторинга
договорных  обязательств  по  качеству  и  объему  медицинских
услуг, в том числе информации о фактических расходах; 

6) при уклонении в течение трех рабочих дней от подписания
дополнительного соглашения к настоящему Договору;

7)  Бірлесіп  орындаушы  тарифтердің  мөлшерін  өзгертуден,
оларды қолданудан және таратудан, сондай-ақ сатып алынатын
қызметтердің  көлемін  және  (немесе)  осы  Шарт  бойынша
сомаларды өзгертуден бас тартқан жағдайда;
     7-1) Тараптардың бірі таратылған кезде;

7-2)  осы Шартта көрсетілген сыбайлас жемқорлыққа қарсы
ескертпелер бұзылған кезде;

7)  в  случае  отказа  Соисполнителя  от  изменений  размеров
тарифов,  их  применения  и  распространения,  а  также  объемов
закупаемых услуг и (или) сумм по настоящему Договору;
     7-1) при ликвидации одной из Сторон;

7-2) при нарушении антикоррупционных оговорок, указанных
в настоящем Договоре;



8)  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда.

Осы  Шартты  осы  тармақтың  екінші  бөлігінің  1)  –  8)
тармақшаларында  көзделген  негіздер  бойынша  бұзуды
Тапсырыс  беруші  бір  жақты  тәртіппен  Бірлесіп  орындаушыға
ол  бұзылғанға  дейін  күнтізбелік  он  бес  күн  бұрын  тиісті
хабарлама  жіберу  арқылы  жүзеге  асырады.  Хабарлама
жіберілген  күннен  бастап  күнтізбелік  он  бес  күн  өткен  соң
қызметтерді сатып алу шарты бұзылды деп есептеледі. 

8)  в  иных  случаях,  предусмотренных  действующим
законодательством Республики Казахстан.

Расторжение  настоящего  Договора  по  основаниям,
предусмотренным подпунктами 1) – 8) второй части настоящего
пункта,  осуществляется  Заказчиком  в  одностороннем  порядке
путем  направления  соответствующего  уведомления
Соисполнителю  за  пятнадцать  календарных  дней  до  его
расторжения. По истечении пятнадцати календарных дней со дня
отправления  уведомления,  Договор  закупа  услуг  считается
расторгнутым.

Бірлесіп  орындаушы  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелерді
орындаудан  бас  тартқан  жағдайда,  Бірлесіп  орындаушы
себебін  көрсете  отырып,  бұл  туралы  Тапсырыс  берушіні
хабардар  етеді  және  Тапсырыс  беруші  осындай  хабарламаны
алғаннан  кейін  бір  ай  өткен  соң  осы  шарт  бұзылды  деп
есептеледі.

В  случае  отказа  Соисполнителя  от  исполнения  обязательств
по  настоящему  Договору,  Соисполнитель  уведомляет  об  этом
Заказчика  с  указанием причины,  и  по  истечению одного  месяца
после  получения  Заказчиком  такого  уведомления,  настоящий
Договор считается расторгнутым.

23.  Осы  Шарт  ТМККК  шеңберінде  немесе  МӘМС
шеңберінде  денсаулық  сақтау  субъектілерінің  қызметтерін
сатып  алу  және  оған  ақы  төлеу  саласындағы  құқықтық
қатынастарды  реттейтін  Қазақстан  Республикасының
қолданыстағы  заңнамасының  нормаларын  өзгерту  немесе
толықтыру нәтижесінде тоқтатылуы немесе өзгертілуі  мүмкін.
Бұл  ретте,  егер  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасында өзгеше белгіленбесе, осы Шарттың қолданылуы
тоқтатылады немесе осындай өзгерістер немесе толықтырулар
күшіне енген күннен бастап өзгертіледі. 

23. Настоящий Договор может быть прекращен или изменен в
результате  изменения  или  дополнения  норм  действующего
законодательства  Республики  Казахстан,  регулирующих
правоотношения  в  области  закупа  и  оплаты  услуг  субъектов
здравоохранения  в  рамках  ГОБМП  или  в  системе  ОСМС.  При
этом  действие  настоящего  Договора  прекращается  или
изменяется  со  дня  вступления  в  силу  таких  изменений  или
дополнений,  если  иное  не  установлено  действующим
законодательством Республики Казахстан. 

7. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 7. Обстоятельства непреодолимой силы

24.     Тараптар  осы  Шарт  бойынша  өз  міндеттемелерін
орындамағаны  және  (немесе)  тиісінше  орындамағаны  үшін,
егер  мұндай  орындамау  және  (немесе)  тиісінше  орындау
табиғи  және  (немесе)  техногендік  сипаттағы  төтенше
жағдайларды  немесе  төтенше  жағдайлардың  алдын  алу
жөніндегі  іс-қимылдарды  қоса  алғанда,  бірақ  олармен
шектелмей,  еңсерілмейтін  күш  мән-жайларының  әсері
салдарынан мүмкін болмаса, жауапкершіліктен босатылады.

24.     Стороны  освобождаются  от  ответственности  за
неисполнение  и  (или)  ненадлежащее  исполнение  своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение
и  (или)  надлежащее  исполнение  оказались  невозможными
вследствие  действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,
включая,  но  не  ограничиваясь  чрезвычайными  ситуациями
природного  и  (или)  техногенного  характера  или  действиями  по
предупреждению чрезвычайных ситуаций.

     25.    Еңсерілмейтін күш мән-жайларына жатпайды:
1)  Бірлесіп  орындаушының  қасақана  және  абайсыз

әрекеттерінен туындаған оқиғалар;
2) Бірлесіп орындаушы болжай алатын және еңсере алатын

оқиғалар.

     25.    К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся:
1)  события,  вызванные  умышленными  и  неосторожными

действиями Соисполнителя;
2)  события,  которые  Соисполнитель,  мог  предвидеть  и

преодолеть.
26.     Еңсерілмейтін  күш  жағдайлары  туындаған  кезде

Бірлесіп  орындаушы  бір  жұмыс  күні  ішінде  Тапсырыс
берушіге  осындай  жағдайлар  мен  олардың  себептері  туралы
жазбаша хабарлама жібереді.

26.    При возникновении обстоятельств непреодолимой силы
Соисполнитель  в  течение  одного  рабочего  дня  направляет
Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их
причинах.

27.     Уақтылы  хабарламау  Бірлесіп  орындаушыны  осы
Шарт бойынша жауапкершіліктен босататын негіз ретінде осы
Шарттың  24-тармағында  көзделген  мән-жайларға  сілтеме
жасау құқығынан айырады.

27.     Несвоевременное  уведомление  лишает  Соисполнителя
права ссылаться на обстоятельства, предусмотренные пунктом 24
настоящего  Договора,  как  на  основание,  освобождающее  от
ответственности по настоящему Договору.

28.     Еңсерілмес  күш  жағдайлары  тоқтатылғаннан  кейін
Бірлесіп  орындаушы  осы  Шарт  бойынша  міндеттемелерді
орындауды  дереу  жаңартады  және  осы  Шарттың
24-тармағында көзделген жағдайлар тоқтатылғаннан кейін  үш
жұмыс  күні  ішінде  Тапсырыс  берушіні  жазбаша  нысанда
хабардар етеді.

28.    После прекращения обстоятельств непреодолимой силы
Соисполнитель  незамедлительно  возобновляет  исполнение
обязательств по настоящему Договору и в  течение трех рабочих
дней  после  прекращения  обстоятельств,  предусмотренных
пунктом  24  настоящего  Договора,  в  письменной  форме
уведомляет Заказчика.

8. Қорытынды ережелер 8. Заключительные положения

29.     Бірлесіп  орындаушының  осы  Шарт  бойынша  өз
міндеттемелерін толық не ішінара беруге құқығы жоқ. 

29.     Соисполнитель  ни  полностью,  ни  частично  не  имеет
права передавать свои обязательства по настоящему Договору. 

29-1.  Тараптар  және  олардың  үлестес  тұлғалары,
қызметкерлері  өз  міндеттемелерін  орындау  кезінде  осы
Шарттың,  пара  беру/  алу  ретінде  заңнамамен  Қызметтерді
сатып  алу  шартының  мақсаттары  үшін  сараланатын
әрекеттерді,  сондай-ақ  қолданыстағы  заңнаманың  және
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл  туралы  халықаралық
актілердің  талаптарын  бұзатын  өзге  де  әрекеттерді  жүзеге
асырмайды.

29-1.  При  исполнении  своих  обязательств  Стороны  и  их
аффилированные  лица,  работники  не  осуществляют  действия,
квалифицируемые  для  целей  настоящего  Договора
законодательством  как  дача/  получение  взятки,  а  также  иные
действия,  нарушающие  требования  применимого
законодательства  и  международных  актов  о  противодействии
коррупции.



29-2. Шарт жасасу және (немесе) орындау кезінде Тараптар,
олардың  үлестес  тұлғалары,  қызметкерлері  шаруашылық
қызметінде  қандай  да  бір  құқыққа  қайшы  артықшылықтарды
сақтау немесе алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне
немесе  шешімдеріне  ықпал  ету  үшін  кез  келген  нысанда,
тікелей  де  делдалдар  арқылы  қандай  да  бір  ақша  қаражатын
немесе  құндылықтарды  төлеуді  төлемейді,  ұсынбайды  және
оларға рұқсат бермейді.

29-2.  При  заключении  и  (или)  исполнении  настоящего
Договора  Стороны,  их  аффилированные  лица,  сотрудники   не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо  денежных средств или ценностей в любой форме, ни
на  прямую  ни  через  посредников,  любым  лицам  для  оказания
влияния  на  действия  или  решения  этих  лиц  с  целью  сохранить
или  получить  какие-либо   неправомерные  преимущества  в
хозяйственной деятельности.

29-3.  Тараптар  медициналық  көрсетілетін  қызметтерді
сатып  алу  шартын  дайындауға  және/немесе  орындауға
қатысатын  тұлғалардың  үлестестігі  фактілері  анықталған
жағдайда бір-бірін дереу хабардар етуге міндеттенеді.

29-3. Стороны обязуются незамедлительно проинформировать
друг друга в случае установления фактов аффилированности лиц,
участвующих  в  подготовке  и/или  исполнения  настоящего
Договора.

29-4.  Тараптар  мүдделер  қақтығысын  болдырмауға,
сыбайлас  жемқорлық  құқық  бұзушылықтар  жасауға  ықпал
ететін  себептер  мен  жағдайларды  шектеуге  және  жоюға,
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  сипаттағы  талаптар  мен
шектеулерді,  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  іс-қимыл
қағидаттарын сақтауға ұмтылады.

29-4. Стороны стремятся к исключению конфликта интересов,
ограничению и устранению причин и  условий,  способствующих
совершению  коррупционных  правонарушений,  соблюдению
требований  и  ограничений  антикоррупционного  характера,
принципов противодействия коррупции.

29-5.  Бір  Тарап  осы  Шарттың  осы  бөлімінде  тыйым
салынған  іс-әрекеттерден  бас  тарту  міндеттемелерін  бұзған
жағдайда,  екінші  Тарап  тиісті  хабарлама  жібере  отырып,  осы
Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.
     30.    Алып тасталды. 

29-5.  В  случае  нарушения  одной  Стороной  обязательств
воздерживаться  от  действий,  запрещенных  в  данном  разделе
настоящего  Договора,  другая  Сторона  вправе  расторгнуть
Договор  закупа  медицинских  услуг  в  одностороннем  порядке
направив соответствующее уведомление.
     30.    Исключить

31.Осы Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
Егер  осы  Шарттың  талаптары  Қазақстан  Республикасының
қолданыстағы заңнамасының нормаларына қайшы келсе,  онда
мұндай  жағдайда  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы
заңнамасының нормалары қолданылады.

31.     В  части  неурегулированной  настоящим  Договором,
Стороны  руководствуются  законодательством  Республики
Казахстан.
В  случае,  если  условия  настоящего  Договора  противоречат
нормам  действующего  законодательства  Республики  Казахстан,
то  в  таком  случае  применяются  нормы  действующего
законодательства Республики Казахстан.

32.     Осы  Шарт  бірдей  заңды  күші  бар  мемлекеттік  және
орыс тілдерінде жасалды.

32.     Настоящий  Договор  составлен  на  государственном  и
русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

33.  Осы  Шартқа  сәйкес  екінші  Тарапқа  жіберілетін
Тараптардың хабарламалары почта байланысы, факс және өзге
де коммуникация құралдары арқылы жіберіледі.

33.  Уведомления  Сторон,  направляемые  другой  Стороне  в
соответствии с  настоящим Договором,  высылаются посредством
почтовой связи, факса и иными средствами коммуникации.

34.  Осы  Шарт  қол  қойылған  күнінен  бастап  күшіне  енеді
және  2021  жылғы  «1»   қаңтардан  бастап   2021  жылғы  31
желтоқсанға  дейін қолданылады. 

35. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
и действует с 1 января 2021 года  по 31 декабря 2021 года.

9.Тараптардың мекенжайлары және деректемелері 9. Адреса и реквизиты сторон

Тапсырыс беруші Заказчик

Нұр-Сұлтан  қаласы  әкімдігінің  шаруашылық  жүргізу
құқығындағы  "№  8  қалалық  емхана"  мемлекеттік
коммуналдық кәсіпорны 

Государственное  коммунальное  предприятие  на  праве
хозяйственного  ведения  «Городская  поликлиника  №8»
акимата города Нур-Султан 

(тапсырыс беруші аты) (наименование заказчика)
Қазақстан  Республикасы,  Нұр-Сұлтан  қ,,  Ә,  Сембинов  к,,  №
4/1 үй

Республика Казахстан, г, Нур-Султан, ул, Сембинова, дом № 4/1

(мекенжайы) (юр. адрес)
БСН  070740003864 БИН  070740003864
ЖСК  ALMNKZKA БИК  ALMNKZKA
БЖК KZ88826Z0KZTD2007364 ИИК KZ88826Z0KZTD2007364
"АТФ Банк" АҚ АО "АТФ Банк" 
ҚТК   16 КБЕ  16

бас дәрігердін  м.а.
КАСЫМОВА АЙГУЛЬ КУБАШЕВНА/_________

И.о главного врача
КАСЫМОВА АЙГУЛЬ КУБАШЕВНА  /_________

(Басшы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) / қолы)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) 

(Руководитель, фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ подпись)
(для договоров на бумажном носителе) 

Мөр орны (бар болса) (қағаз тасымалдағыштағы шарттар үшін) Место печати (при наличии)  (для договоров на бумажном носителе)

Бірлесіп орындаушы: Соисполнитель



"Травматология  және  ортопедия  ғылыми-зерттеу
институты"ШЖҚ РМК 

РГП  на  ПХВ  "Научно-исследовательский  институт
травматологии и ортопедии" МЗ РК 

(бірлесіп орындаушы аты) (наименование соисполнителя)
010000, Қазақстан Республикасы, Алматы ауданы, Нұр-Сұлтан
қ,, Абылай хан даңғылы, № 15А үй

010000,  Республика  Казахстан,  район  Алматы,  г,  Нур-Султан,
проспект Абылай хана, дом № 15А

(мекенжайы) (юр. адрес соисполнителя)
БСН  010340000844 БИН  010340000844
ЖСК  IRTYKZKA БИК  IRTYKZKA
БЖК KZ6196503F0008461561 ИИК KZ6196503F0008461561
"Forte Bank" АҚ АО "Forte Bank" 
ҚТК   16 КБЕ  16

Директор
БЕКАРИСОВ ОЛЖАС САПАРГАЛИЕВИЧ/_________

Директор
БЕКАРИСОВ ОЛЖАС САПАРГАЛИЕВИЧ  /_________

(Басшы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) / қолы)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) 

(Руководитель, фамилия, имя, отчество (при его наличии)/ подпись)
(для договоров на бумажном носителе) 

Мөр орны (бар болса) (қағаз тасымалдағыштағы шарттар үшін) Место печати (при наличии)  (для договоров на бумажном носителе)



Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде немесе міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде
консультациялық-диагностикалық көмектің  қызметтерін
көрсетуге бірлесіп орындау  2021  жылғы 5  қаңтардағы

№  96  
Шартына қосымша

Приложение 
к договору соисполнения на оказание услуг

консультативно-диагностической помощи в рамках
 гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 

или в системе обязательного социального медицинского 
страхования 

от 5 января 2021 года 
№ 96

Сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің тізбесі / Перечень закупаемых услуг 

№ п/п
Тарификатор бойынша 

коды/ 
Код по тарификатору

Қызметтің атауы / 
Наименование услуги

Қызмет саны / 
Количество услуг

Қызмет багасы/ 
Цена услуги

Сомасы, теңге/ 
Сумма, тенге

1 C03.003.006
Компьютерная томография органов грудной 
клетки и средостения (C03.003.006) 400 8 156.1 3 262 440

2 C03.006.007
Магниторезонансная томография позвоночника 
(1 анатомическая зона) (C03.006.007) 200 10 888.44 2 177 688

3 C03.001.006
Компьютерная томография головного мозга 
(C03.001.006) 120 8 156.1 978 732

4 C03.005.007
Магниторезонансная томография 
костей/суставов (C03.005.007) 70 10 888.44 762 190.8

5 C03.005.006

Компьютерная томография органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства 
(C03.005.006) 20 8 156.1 163 122

6 C03.011.007
Магниторезонансная томография органов таза с 
контрастированием (C03.011.007) 30 33 239.19 997 175.7

7 C03.013.007

Магниторезонансная томография позвоночника 
с контрастированием (1 анатомическая зона) 
(C03.013.007) 50 33 239.19 1 661 959.5

Итого 890 10 003 308

Тапсырыс беруші/Заказчик Бірлесіп орындаушы /Соисполнитель

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 8 
қалалық емхана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны/Государственное 
коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская 
поликлиника №8» акимата города Нур-Султан

"Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты"ШЖҚ РМК/РГП на ПХВ
"Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" МЗ РК
 

(тапсырыс берушінің атауы) /(наименование заказчика) (Бірлесіп орындаушының атауы)/(наименование соисполнителя)

бас дәрігердін  м.а./И.о главного врача Директор/Директор
КАСЫМОВА АЙГУЛЬ КУБАШЕВНА БЕКАРИСОВ ОЛЖАС САПАРГАЛИЕВИЧ
(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/қолы)/
(Руководитель, фамилия, имя, отчество (при его наличии) / подпись)

(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) / (для договоров на бумажном носителе)

(Басшының немесе онымен уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)/қолы)/
(Руководитель, фамилия, имя, отчество (при его наличии) / подпись)

(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) / (для договоров на бумажном носителе)

Мөр орны (бар болса)/Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) / (для договоров на бумажном носителе)

Мөр орны (бар болса)/Место печати (при наличии)
(қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін) / (для договоров на бумажном носителе)
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№ ТАӘ / ФИО Мекеменің атауы /
Наименование организации

Статус / Статус Күні және
уақыты / Дата
и время

1 БЕКАРИСОВ ОЛЖАС

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВЕДЕНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ ИМЕНИ

АКАДЕМИКА БАТПЕНОВА
Н.Д." МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Подписан ЭЦП 2021-03-03
10:43:17

2 КАСЫМОВА АЙГУЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 8"

АКИМАТА ГОРОДА НҰР-
СҰЛТАН

Подписан ЭЦП 2021-03-03
11:17:51



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы

N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК N 370-II от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.


