Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде қызметтерді сатып алудың 2019 жылғы
31 желтоқсандағы B-18-0120-00003-G шартына қосымша
№ B-18-0120-00003-G/02 келісім шарт

Шымкент қ.

2020 жылғы 27 ақпандағы

Дополнительное соглашение
№ B-18-0120-00003-G/02 к договору закупа услуг в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи от 31 декабря 2019 года
№ B-18-0120-00003-G
г. Шымкент

27 февраля 2020 года

(орналасқан жері)

(местонахождение)

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ атынан
бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 2019 жылғы 27
тамыздағы №99 сенімхаты негізінде әрекет ететін, Шымкент
қ. бойынша филиалының директордың орынбасары Шеримов
Шалхар Шакимович, бір тараптан, және бұдан әрі «Қызметтер
беруші» деп аталатын, жарғы
негізінде әрекет ететін,
Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының
"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі
орталық" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
атынан бас дәрігері МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК, екінші
тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар,
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің
тізбесіне, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы № 591 бұйрығымен
бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен
көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына, және
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
міндетін атқарушының 2018 жылғы 29 наурыздағы № 138
бұйрығымен бекітілген Денсаулық сақтау субъектілерінен
көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеу қағидаларына сәйкес
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде қызметтерді сатып алу 2019 жылғы 31
желтоқсандағы № B-18-0120-00003-G шартына осы қосымша
келісім шарт (бұдан әрі - қосымша келісім шарт) жасасты
және төмендегілер туралы келісімге келді:
1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі
шеңберінде қызметтерді сатып алу 2019 жылғы 31
желтоқсандағы № B-18-0120-00003-G шартына (бұдан әрі –
Шарт) мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) 2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қызметтер беруші 1 514 335 930,00 (Бір миллиард бес
жүз он төрт миллион үш жүз отыз бес мың тоғыз жүз отыз
теңге 00 тиын) теңге сомасына 2020 жылғы 1 қаңтардан
бастап 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін осы Шартқа
1-қосымшаға және 2-қосымшаға сәйкес ТМККК шеңберінде
тұтынушыларға медициналық қызметтер (бұдан әрі –
көрсетілетін қызметтер) көрсетеді.»;
2) Шартқа 1 және 2-қосымшалары осы қосымша келісім
шартқа тиісті 1 және 2-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.
2. Осы қосымша келісім шартпен қозғалмаған Шарттың
қалған талаптары өзгеріссіз қалады.
3. Осы қосымша келісім шарт Шарттың ажырағысыз бөлімі
болып саналады және 2020 жылғы 1 қаңтардағы бастап күшіне
енеді.
4. Осы қосымша келісім шарт бірдей заңды күші бар
мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған, қосымша келісім
шарттар қағаз тасымалдағышта жасалған кезде Тапсырыс
беруші мен Қызметтер беруші үшін бір-бірден екі данада
жасалады. Қосымша келісім шартқа электрондық цифрлық
қолтаңбамен қол қою жағдайда шарттар электронды түрде
сақталады.
5.Тараптардың мекенжайлары және деректемелері

НАО «Фонд социального медицинского страхования» в лице
заместителя директора филиала по г. Шымкент Шеримова
Шалхара
Шакимовича,
действующего
на
основании
доверенности 27 августа 2019 года №99,
именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Государственное
коммунальное предприятие "Центр по профилактике и борьбе со
СПИД" УЗ г.Шымкент, в лице главного врача МЕЙРХАНОВА
ТАЛГАРБЕКА, действующего на основании устава, именуемый
в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами
закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в
системе обязательного социального медицинского страхования,
утвержденными
приказом
Министра
здравоохранения
Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 591 и Правилами
оплаты услуг субъектов здравоохранения, утвержденными
приказом
исполняющего
обязанности
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от 29 марта 2018 года №
138, заключили настоящее дополнительное соглашение к
договору закупа услуг в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи от
года
№
B-18-0120-00003-G, (далее – дополнительное соглашение) и
пришли к соглашению о нижеследующем:
1. Внести следующие изменения в договор закупа услуг в
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи от года № B-18-0120-00003-G (далее - Договор):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.
Поставщик оказывает услуги в рамках ГОБМП
потребителям медицинских услуг (далее – услуги) на сумму
1 514 335 930,00 (Один миллиард пятьсот четырнадцать
миллионов триста тридцать пять тысяч девятьсот тридцать тенге
00 тиын) тенге согласно приложениям 1 и 2 к настоящему
Договору с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.»;
2) приложения 1 и 2 к Договору изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему дополнительному
соглашению соответственно.
2. Остальные условия Договора в части, не затронутой
настоящим
дополнительным
соглашением,
остаются
неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью Договора и вступает в силу c 1 января 2020
года.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на
государственном и русском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу, при заключении дополнительного
соглашения на бумажном носителе составляется в двух
экземплярах, по одному для Заказчика и Поставщика. В случае
подписании дополнительного соглашения электронной цифровой
подписью договоры хранятся в электронном виде.

Тапсырыс беруші

Заказчик

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, Достық к-сі, 13/3
БСН 160940025485
ЖСК KZ32070KK1KS00228005

5. Адреса и реквизиты сторон

НАО «Фонд социального медицинского страхования»
г.Нур-Султан, р-он Есиль, ул.Достык, 13/3
БИН 160940025485
ИИК KZ32070KK1KS00228005

БЖК KKMFKZ2A
ҚР Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің
«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша казынашылық департаменті»
РММ

БИК KKMFKZ2A
РГУ Департамент казначейства по г.Нур-Султан Комитета
казначейства Министерства финансов Республики Казахстан

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-ның
Шымкент қ. бойынша филиалының директордың
орынбасары
Шеримов Шалхар Шакимович/___________

Заместитель директора филиала по г. Шымкент НАО «Фонд
социального медицинского страхования»
Шеримов Шалхар Шакимович /___________

(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)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)

Место печати (при наличии) (для договоров на бумажном носителе)

Қызметтер беруші

Поставщик

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының
"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі
орталық" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
ГОРОД РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ:ШЫМКЕНТ
РАЙОН В ГОРОДЕ:АБАЙСКИЙ УЛИЦА:КРЕМЛЕВСКАЯ д.
11
БСН 890740000038
ЖСК TNGRKZKX
БЖК KZ186200060000123001
"Tengri Bank" АҚ
ҚТК 16

Государственное коммунальное предприятие
"Центр по
профилактике и борьбе со СПИД" УЗ г.Шымкент
ГОРОД
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ:ШЫМКЕНТ
РАЙОН В ГОРОДЕ:АБАЙСКИЙ УЛИЦА:КРЕМЛЕВСКАЯ д. 11
БИН 890740000038
БИК TNGRKZKX
ИИК KZ186200060000123001
AO "Tengri Bank"
КБЕ 16

Бас дәрігер
МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК/_________

Главный врач
МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК /_________

(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)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шарттар үшін)

Место печати (при наличии) (для договоров на бумажном носителе)

Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде қызметтерді
сатып алудың
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ B-18-0120-00003-G шартына қосымша
№ B-18-0120-00003-G/02 келісім шартына
1 қосымша

Приложение 1
к дополнительному соглашению №
B-18-0120-00003-G/02
к договору закупа услуг в рамках
гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи
от 31 декабря 2019 года
№ B-18-0120-00003-G

Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде
қызметтерді сатып алудың
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ B-18-0120-00003-G
Шартына 1-қосымша

Приложение 1
к Договору закупа
услуг в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи
от 31 декабря 2019 года
№ B-18-0120-00003-G

Сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің тізбесі / Перечень закупаемых услуг

№
п/п

1.

Көрсетілетін қызметтің атауы
/Наименование услуги

2020 жылға арналған
Медициналық көмек сатып алу жоспарына
Медициналық
Медициналық көмектің түрі
нысаны /Форма
сәйкес көрсетілетін көрсетілетін қызмет
/Вид медицинской помощи
медицинской
қызмет түрлері /Виды
көлемі /Объемы
помощи
услуг согласно Плану медицинских услуг
закупа на 2020 год

Мамандандырылған
медициналық көмек,
біліктілік медициналық
Тегін медициналық көмектің
көмек,
кепілдік берілген көлемін
медициналық-әлеуметтік
көрсету/
медициналық көмек
Специализированная
Оказание гарантированного
медицинская помощь,
объема бесплатной медицинской
квалифицированная
помощи
медицинская помощь,
медико-социальная
медицинская помощь

АИТВ инфекциясын
жұқтырғандарға және
ЖИТС-пен ауыратын
Консультациялық-ди
науқастарға
агностикалық
медициналық-әлеуметт
көмек/Консультатив
ік көмек/
но-диагностическая
Медико-социальная
помощь
помощь
ВИЧ-инфицированным
и (или) больным СПИД

1 437

Шарттың сомасы, теңге
/Сумма договора, тенге

1 514 335 930,00

Тапсырыс беруші/Заказчик

Қызметтер беруші /Поставщик

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ/НАО
«Фонд социального медицинского страхования»

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының
"ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі орталық"
мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны/Государственное
коммунальное предприятие "Центр по профилактике и борьбе со
СПИД" УЗ г.Шымкент

(тапсырыс берушінің атауы) /(наименование заказчика)

(қызметтер берушінің атауы)/(наименование поставщика)

Шымкент қ. бойынша филиалының директордың
орынбасары/Заместитель директора филиала по г. Шымкент

Бас дәрігер/Главный врач

Шеримов Шалхар Шакимович/

МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК/

(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)

Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде қызметтерді
сатып алудың
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ B-18-0120-00003-G шартына қосымша
№ B-18-0120-00003-G/02 келісім шартына
2 қосымша

Приложение 2
к дополнительному соглашению №
B-18-0120-00003-G/02
к договору закупа услуг в рамках гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи
от 31 декабря 2019 года
№ B-18-0120-00003-G

Тегін медициналық көмектің кепілдік
берілген көлемі шеңберінде
қызметтерді сатып алудың
2019 жылғы 31 желтоқсандағы
№ B-18-0120-00003-G
Шартына 2-қосымша

Приложение 2
к Договору закупа
услуг в рамках гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи
от 31 декабря 2019 года
№ B-18-0120-00003-G

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясын жұқтырғандарға және (немесе) ЖИТС-пен ауыратын науқастарға медициналық-әлеуметтік көмек көрсетуге медициналық көрсетілетін қызметтер сомасын ай сайынғы бөлу төменде
көрсетілген ай сайынғы бөлуге сәйкес 1 514 335 930,00 теңге сомасы шегінде:/ Помесячное распределение сумм медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на оказание медико-социальной помощи ВИЧ-инфицированным и
(или) больным СПИД в пределах суммы 1 514 335 930,00 тенге согласно нижеследующего помесячного распределения:
АИТВ-жұқтырғандар және ЖИТС-пен ауыратындардың жылдық орташа тізімдік саны: 1 437 адам /Годовая среднесписочная численность ВИЧ-инфицированным и (или) больным СПИД: 1 437 человек
№ р/с
№ п/п

1

1.1.

1.2.

Атауы / Наименование
АИТВ инфекциясын
жұқтырғандарға және (немесе)
ЖИТС-пен ауыратын
науқастарға
медициналық-әлеуметтік көмек
көрсету, соның ішінде: /
оказание медико-социальной
помощи ВИЧ-инфицированным
и (или) больным СПИД в том
числе
АИТВ инфекциясын
жұқтырғандарға және (немесе)
ЖИТС-пен ауыратын
науқастарға
медициналық-әлеуметтік көмек /
медико-социальная помощь
ВИЧ-инфицированным и (или)
больным СПИД
Антиретровирустық
препараттармен қамтамасыз ету
үшін/
Обеспечение
антиретровирусными
препаратами

Барлығы 2020
жылына /Итого
на 2020 год

Қаңтар/
Январь

Ақпан/ Февраль

Наурыз /
Март

Сәуір/ Апрель

Мамыр/ Май

Маусым/ Июнь

Шілде/ Июль

Тамыз/ Август

Қыркүйек/
Сентябрь

Қазан/ Октябрь Қараша/ Ноябрь

Желтоқсан/
Декабрь

1 514 335 930,00

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,83

126 194 660,87

722 874 700,00

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,33

60 239 558,37

791 461 230,00

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

65 955 102,50

Тапсырыс беруші/Заказчик

Қызметтер беруші /Поставщик

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ/НАО «Фонд социального
медицинского страхования»

(тапсырыс берушінің атауы) /(наименование заказчика)

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының "ЖИТС-тің алдын алу және
оған қарсы күрес жөніндегі орталық" мемлекеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорны/Государственное коммунальное предприятие "Центр по профилактике и
борьбе со СПИД" УЗ г.Шымкент
(қызметтер берушінің атауы)/(наименование поставщика)

Шымкент қ. бойынша филиалының директордың орынбасары/Заместитель
директора филиала по г. Шымкент
Шеримов Шалхар Шакимович/

Бас дәрігер/Главный врач
МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК/

(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)

Электрондық сандық қолтаңбамен құжатқа қол қою туралы ақпарат
Сведения о подписании документа электронной цифровой подписью
Құжат нөмері / Номер документа: B-18-0120-00003-G-02.pdf
Қол қоюшылар мен келісушілердің тізімі / Список подписантов и согласующих:

№

1

ТАӘ / ФИО

Статус / Статус
Мекеменің атауы /
Наименование организации

МЕЙРХАНОВ ТАЛГАРБЕК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Подписан ЭЦП
КОММУНАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ И
БОРЬБЕ СО СПИД»
УПРАВЛЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Күні және
уақыты / Дата
и время
2020-02-27
15:31:25

Электрондық құжатқа сілтеме/Ссылка на электронный документ:
https://finerob.eisz.kz:/erobsigned/hs/signed_file/query/?id=1bd5246b-5922-11ea-8f93-005056a54c1a&type=contract

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.

