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шығыс № 21 26.01.2021 бастап 

Коммерциялық ұсыныс келісімшарттық өндіріс үшін. 

Біз сізге тауарлардың барлық мүмкін түрлерін буып-түю, қайта орау, таңбалау және жапсыру 

бойынша қызметтердің толық спектрін ұсынуға қуаныштымыз. Тапсырыстың күрделілігіне және 

тапсырыс берушінің талаптарына қарамастан, біз жұмыстың ең жоғары сапасын ең қысқа мерзімде 

және ақылға қонымды бағамен қамтамасыз етуге кепілдік береміз, шұғыл жағдайда барлық 

тарифтер 100% көбейтіледі. 

 

 Атауы  Өлшем бірлігі 
 

Бағасы (теңге) 
 

Үйінді және ұсақ бөлшектерді орау және қаптау 1 орауыш  20  

Араластыру (200л)  1 бетбелгі  1000  

Пакетке салынған каптама  1 орауыш  20  

Саше пакетке арналған - қаптама (3 қабатты):  

• 105 (72 мкр) – ені 50 мм – биіктігі 100 мм дейін 

• 220 (72 мкр) – ені 90 мм – биіктігі 180 мм дейін 
• 320 (72 мкр) – ені 135 мм – биіктігі 180 мм дейін 

1 орауыш 5  

Саше пакетке арналған - қаптама (1 - қабатты):  

• 220 (30 мкр) – ені 90 мм – биіктігі 180 мм дейін 
• 320 (30 мкр) – ені 135 мм – биіктігі 180 мм дейін 
490 (30 мкр)  

1 орауыш  3  

Пакеттерді ішкі қораптарға салу 1 орауыш 5  

Капсуляциялау 

 Капсула мөлшері:  

Капсула №1 – 0,385 мг  

Капсула №2 – 0,500 мг  

1 капсула  10  

Капсулаларды банкаға салу  1 банка  20  

Көпіршіктеу  1 көпіршік №10 

өлшемі №1  
50  

Таңбалау (өндіріс күнін, жарамдылық мерзімін, өндіруші, 

партия және серия нөмірі) 
1 қолдану  5  

Шөгу 1 орауыш 50  

Сұйық және паста өнімдерін орау (құю) 1 банка  20  
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Фольгамен қаптау 1 банка/түтік 10  

Манипуляциялық қызметтер 1 жиынтық  5  

Стерильді орау   1 орауыш  30  

Өнімдерді зарасыздандыру   1 предмет  100  

Милбокты тығыздау бойынша қызметтер  1 орауыш  20  

600 х 500 х 400 өлшемі бар қораптың құны 1 қорап  480  

350 х 260 х 280 өлшемі бар қораптың құны 1 қорап  170  

Қорапты жинау  1 қорап  5  

Гофрленген қорапты жинау  1 қорап  10  

Кезбе  1 орауыш  5  

Ыдысты жуу  1 жиынтық  20  

Ұнтақты ұнтақтау  1 кг    1000 – 20 000  

Жабдықтау:      

Қораптарға орау (гофрленген қаптамалр)  1 қорап  3  

Нұсқауларды енгізу   1 нұсқау 1  

Құжаттарды дайындау      

Мемлекеттік тіркеу (мемлекеттік салығы жок)           1 аты  
        860 000   

Декларация (баға өндіріс уақытына және өнімге 

байланысты)  

1 аты  
    100 000-нан 

 

3200 көпіршікті инкапсуляциялаудың минималды көлемі 

Барлық операциялармен 3200 көпіршіктерді шығару мерзімі 5 жұмыс күні, 3200 ден 15000-ге дейін 

көпіршіктер 8-жұмыс күнін құрайды. 

Шығын материалдары инкапсуляция, көпіршік, баспа, жиырылу-орау бағасына қосылады. 

Бағалар ең төменгі тапсырыс – 200 000 тг көрсетілген.  

Біздің материалдар шошқа етін жоққа шығарады, себебі біз Халал стандартын ұстанамыз. 

Кәсіпорын НАССР ISO 9001 сапа стандартына сәйкес сертификатталған, басқа да рұқсаттар бар. 

Сондай-ақ біз сіздің өнімдеріңізді Қазақстан Республикасындағы дәрі-дәрмектер туралы 

мәліметтер қорымызда тегін, бірақ сату шарттарында орналастыруды ұсынамыз.  

 Құрметпен: 

  

  

  

Директор ТОО «КАЗБАД»          _____________      Кенгербаев Е.Д.  

  



  

  


