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Медициналық авиация нысанында медициналық 

қызметтерді сатып алудың 

№ ________ шарты  

 

Нұр-Сұлтан қ.                          2021 ж. «___»_______ 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Ұлттық шұғыл медицинаны 

үйлестіру орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» атынан 

Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма Төрағасы 

Н.С. Ахильбеков бірінші тараптан және 

«Орындаушы» деп аталатын _______________ 

атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас дәрігер 
_______________________ екінші тараптан, әрбір 

тарап бұдан әрі Тарап деп аталатын, ал бірге Тараптар 

болып табылатын, Қазақстан Республикасы Бюджет 

кодексінің 41-бабы 4-тармағының, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 

наурыздағы № 236 бұйрығымен бекітілген, 

Мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау 

қағидаларының 3-бөлімі 12-тармағының негізінде 

осы медициналық авиация нысанындағы 

медициналық қызметтерді сатып алу шартын (бұдан 

әрі - Шарт) төмендегілер туралы жасасты: 

 

 

1. АНЫҚТАМАЛАР 

Осы Шартта төмендегі сөздер келесідей ұғымды 

білдіреді: 

1.1. «Әуе кемесі» (бұдан әрі - ӘК) – ұшақ және/немесе 

тік ұшақ, және/немесе мамандандырылған ЕС-145 тік 

ұшағы . 

1.2. «Оралымды мәлімдеме» - кеңес беру, тасымалдау 

немесе операциялар жасау үшін медициналық 

авиация мобильдік бригадасының (бұдан әрі - 

МБМА) ұшу үшін өтінімді растайтын заңды құжат 

болып табылады. 

1.3. «Санитариялық ұшуға тапсырма» - белгіленген 

нысандағы құжат, экипаж мүшелері туралы ұшу 

мақсаты айқындайтын мәліметтер, МАМБ 

құрамында және қатыстырылған білікті мамандар 

кіреді.  

Бетпе-бет консультация және/немесе операция 

және/немесе пациенттің орналасқан жеріндегі 

медициналық ұйымда тиісті біліктілігі және/немесе 

мамандығы бар білікті мамандардың және (немесе) 

медициналық жабдықтың болмауына байланысты 

медициналық көмек көрсету мүмкін болмаған кезде 

халыққа шұғыл медициналық көмек ұсыну пациентті 

(терді) тиісті медициналық ұйымға (қалалық, 

облыстық, республикалық маңызы бар қалалар және 

астанасы) тасымалдау үшін және/немесе осы 

Келісімшартқа 1-қосымшаға сәйкес МАМБ, бейінді 

білікті маманды (дарды) жеткізуге арналған ӘК ұшуы 

бойыиша ақпараты Санитариялық ұшуға тапсырманы 

қамтиды. 

Договор № 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации 

 

г. Нур-Султан                                _________ 2021 года 

     

Республиканское государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения «Национальный 

координационный центр экстренной медицины» 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан, именуемое в дальнейшем Заказчик, в 

лице Председателя Правления Ахильбекова Н.С., 

действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________ 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

главного врача ....................., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, каждая из 

сторон, именуемая в дальнейшем Сторона, а вместе 

именуемые Стороны, на основании пункта 4 статьи 

41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, 

пункта 12 главы 3 Правил разработки и выполнения 

государственного задания, утвержденных приказом 

Министра финансов Республики Казахстан от 30 

марта 2015 года № 236, заключили настоящий 

Договор закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем Договоре нижеследующие слова 

имеют следующие значения: 

1.1. «Воздушное судно» (далее - ВС) – самолет и/или 

вертолет, и/или специализированный вертолет              

ЕС-145. 

1.2. «Оперативная заявка» – является юридическим 

документом, подтверждающим заявку на вылет 

мобильной бригады медицинской авиации (далее-

МБМА) с целью консультации, транспортировки или 

для проведения операции. 

1.3. «Задание на санитарный полет» - документ 

установленной формы, содержащий сведения о 

членах экипажа определяющий цель полета; составе 

МБМА и о привлеченных профильных специалистах.  

Задание на санитарный полет содержит информацию 

по вылету на ВС для доставки МБМА, профильного 

(ных)  специалиста (ов) для проведения очной 

консультации и/или операция и/или транспортировки 

пациента (ов) в соответствующую медицинскую 

организацию (городская, областная, городов 

республиканского значения и столицы) для оказания 

экстренной медицинской помощи при 

невозможности оказания медицинской помощи из-за 

отсутствия медицинского оборудования и (или) 

профильного специалиста (ов) соответствующей 

специальности и/или квалификации в медицинской 

организации по месту нахождения пациента, 

согласно Приложению 1 настоящего Договора. 

1.4. «Представитель Заказчика» - Диспетчерская 

служба Заказчика, который согласует с 
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1.4. «Тапсырыс беруші өкілі» - Тапсырыс берушінің 

диспетчерлік қызметіндегі, ол өз кезегінде 

Пайдаланушымен осы Шартқа сәйкес ӘК қолдану 

бойынша барлық ағымдық мәселелерді келіседі. 

1.5. «ӘК Пайдаланушы» - азаматтық ӘК қолданумен 

айналысатын немесе осы салада өз қызметтерін 

ұсынатын жеке немесе заңды тұлға (әуекомпаниясы). 

 

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

2.1.Орындаушы осы Шартқа сәйкес тегін 

медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі  

(бұдан әрі - ТМККК) шеңберінде Тапсырыс 

берушінің өкілдерімен келісілген медициналық 

ұйымдардың өтінімдері бойынша Тапсырыс берушіге 

медициналық авиация нысанындағы медициналық 

қызметтерді (бұдан әрі - Қызмет) ұсынуға 

міндеттенеді. 

2.2. Қызметтердің тізімі және құны Шарттың 1-

Қосымшасында көрсетілген. 

2.3.Тапсырыс беруші нақты көрсетілген қызметтер 

үшін төлемді Көрсетілген медициналық қызметтер 

актісі, шот-фактура және Орындалған жұмыстар 

(атқарылған қызметтер) актісінің уақтылы өткізу 

негізінде жүзеге асырады. 

 

3. ОРЫНДАУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Орындаушы міндетті: 

3.1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің қолданыстағы медициналық авиация 

нысанында медициналық көмек ұсыну нормативтік 

құқықтық актілерінің талаптарын өз қызметінде 

басшылыққа алып, Тапсырыс берушінің Оралымды 

мәлімдемесін және санитариялық ұшуға 

тапсырмасын  орындауға; 

3.2. Осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 

1, 2, 3, 4, 5, 6-қосымшалардың талаптарын орындауға. 

Осы Шарттың жағдайларына сәйкес, Қызметтерді 

көрсету бойынша қабылдаған міндеттерді өз 

мамандарының күшімен және/немесе басқа 

медициналық ұйымдардан тартылған бейінді 

мамандары арқылы уақытылы және сапалы 

көрсетуге; 

3.3. Өңірде жергілікті атқарушы билік органдарымен 

(аудандардың, елді мекендердің) тұрақты 

әуеайлақтары жоқ елді мекендерде ӘК үшін қону 

алаңын ұйымдастыру, қонуды жүзеге асырған және 4 

(төрт) сағаттан астам ұшуды күтетін ӘК уақытша 

күзеті, ұшып шығу мүмкін болмаған кезде демалу 

үшін ӘК, МАМБ ұшу экипажын орналастыру 

бөлігінде өзара іс-қимылды қамтитын медициналық 

авиацияның әуе көлігін қолдану мүмкіндіктерін 

кеңейту жөніндегі жұмысты ұйымдастыру. Сондай-

ақ, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар 

министрлігінің облыстық Төтенше жағдайлар 

департаментімен жедел өтінімді орындау кезінде 

медициналық ұйымдармен және әуежай және/немесе 

представителем Эксплуатанта все текущие вопросы 

по использованию ВС, в соответствии с настоящим 

Договором. 

1.5. «Эксплуатант ВС» - физическое или 

юридическое лицо (авиакомпания), занимающееся 

эксплуатацией гражданских ВС или предлагающее 

свои услуги в этой области. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется в соответствии с 

настоящим Договором предоставлять медицинские 

услуги в форме медицинской авиации (далее - 

Услуги) Заказчику, по заявкам медицинских 

организаций, согласованных с представителями 

Заказчика, в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП). 

2.2. Перечень и стоимость Услуг указаны в 

Приложении 1 настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязуется производить оплату за 

фактически оказанные Услуги на основании 
своевременно предоставленных Акта оказанных 

медицинских услуг, Счета-фактуры и Акта 

выполненных работ (оказанных услуг).  

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

3.1. Выполнять Оперативную заявку и Задание на 

санитарный полет Заказчика, при этом в своей 

деятельности руководствоваться с действующими 

нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан по 

предоставлению медицинской помощи в форме 

медицинской авиации. 

3.2. Выполнять требования Приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6 

которые являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Своевременно и качественно обеспечить 

выполнение принятых на себя обязательств по 

оказанию Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора, силами собственных 

специалистов и/или привлеченных профильных 

специалистов других медицинских организаций. 

3.3. Организовать в регионе работу, направленную по 

расширению возможностей применения воздушного 

транспорта медицинской авиации, включающую 

взаимодействие с местными исполнительными 

органами власти (районов, населенных пунктов), в 

части организации посадочной площадки для ВС у 

населенных пунктов, где отсутствуют постоянные 

аэродромы, временной охраны ВС, осуществившего 

посадку и ожидающего вылет более 4 (четырех) 

часов, размещения летного экипажа ВС, МБМА для 

отдыха при невозможности вылета. Также, с 

областным Департаментом по чрезвычайным 

ситуациям  Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Казахстан согласовывать 

вопросы взаимодействия с медицинскими 
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әуеайлақ өкілдерімен өзара іс-қимыл мәселелерін 

келісу. 

3.4. Медициналық авиация нысаны бойынша 

медициналық қызметтерді көрсетуге тартылатын 

мамандардың оқуын ұйымдастыруға; 

3.5. Медициналық авиация бөлімшесін жеке жаймен, 

байланыс құралдарымен, оның ішінде халықаралық 

байланыспен, персоналды компьютермен, сканермен, 

интернет желісіне қол жетімділікпен және басқа да 

шығындармен қамтамасыз етуге; 

3.6. Медициналық мамандарды жеткізуге, пациентті 

(терді) ӘК бортына және кері медициналық ұйымға 

және кері жеткізу үшін Медициналық авиация 

бөлімшесін мамандандырылған автокөлікпен 

қамтамасыз етуге; 

3.7. Қызмет көрсету барысында, медициналық 

техниканың, әуе кемесіндегі (бұдан әрі - ӘК) 

техниканың істен шығуы (бұзылуы), ӘК бортында 

пациенттің қаза болуы сияқты орын алған жағымсыз 

уақиғаларды тіркеуге; 

 3.8 Көрсетілген қызметтер үшін Тапсырыс беруші 

төлеген сомадан : 

     Басқа медициналық ұйымдардан тартылған 

медициналық мамандарды қоса алғанда, қызмет 

көрсетуге тартылған Орындаушы қызметкерлерінің 

(дәрігер, орта медициналық персонал, оның ішінде 

басқа медициналық ұйымдардан тартылған 

медициналық мамандар, сондай-ақ санитар) 

еңбекақысына 60 %; 

      Орындаушының медициналық авиациясының 

өңірлік (облыстық) бөлімшесін дамытуға 

(қызметкерлерді оқытуға және олардың біліктілігін 

арттыруға, ұйымдастыру техникасын, байланыс 

құралдары мен қызметтерін, дәрілік заттар мен 

медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға, 

медициналық авиация нысанында медициналық 

көмек көрсету үшін тасымалданатын (ұтқыр) 

медициналық техниканы сатып алуға, медициналық 

авиацияның мобильдік бригадасы үшін арнайы киім 

(маусымдық киім), кеңсе жабдығын, жиһазды сатып 

алуға, мамандандырылған автокөлікке арналған 

шығыстарды жүзеге асыруға, оның ішінде 

мамандандырылған автокөлік сатып алу және 

Орындаушының медициналық авиациясы нысанында 

медициналық қызметті қамтамасыз ету бойынша өзге 

де шығыстар) 40% жіберу. 

3.9. Медициналық авиацияның өңірлік (облыстық) 

бөлімшесін (Орындаушыны) дамытуға Тапсырыс 

беруші төлейтін ақшалай қаражаттың 40% - ы 

Қазақстан Республикасының медициналық авиация 

жүйесінде стандарттауды және біріздендіруді 

қамтамасыз ету үшін Тапсырыс берушімен келісу 

бойынша жүзеге асырылады. 

3.10. Тоқсан сайын 5 (бесінші) күнге қарай ӘК 

салонының фотоесебін oomr@emcrk.kz электрондық 

поштаға ұсыну. 

3.11. Тапсырыс берушінің Оралымды мәлімдемесі 

орындаған соң  «Денсаулық сақтау саласындағы 

есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

организациями и с представителями аэропорта и/или 

аэродромов при выполнении Оперативной заявки. 

3.4. Организовать обучение специалистов 

привлекаемых для оказания медицинских услуг в 

форме медицинской авиации. 

3.5. Обеспечить отделение медицинской авиации 

отдельным помещением, средствами связи, в том 

числе междугородней связью, персональным 

компьютером, сканером, доступом к сети интернет и 

иным оборудованием, и расходными материалами. 

3.6. Обеспечить Отделение медицинской авиации 

специализированным автотранспортом, для доставки 

медицинских специалистов, транспортировки 

пациента (-ов) от/к борту воздушного судна (далее – 

ВС) к/от медицинской организации. 

3.7. Осуществлять регистрацию неблагоприятных 

явлений (случаев) во время оказания Услуг, такие, 

как выход из строя (сбой) медицинской техники, 

неисправность ВС, ухудшение состояния здоровья 

МБМА, экипажа  смерть пациента на борту ВС. 

3.8 От суммы оплаченной Заказчиком за оказанные 

Услуги направлять: 

    60 % на оплату труда сотрудников Исполнителя 

(врач, средний медицинский персонал, в том числе 

медицинские специалисты привлеченные из других 

медицинских организаций, а также санитар) 

задействованных в оказании Услуг, включая 

медицинских специалистов, привлечённых из других 

медицинских организаций; 

    40 % на развитие регионального (областного) 

Отделения медицинской авиации Исполнителя (на 

обучение и повышение квалификации сотрудников, 

приобретение организационной техники, средств и 

услуг связи, лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, приобретение переносной 

(мобильной) медицинской техники для оказания 

медицинской помощи в форме медицинской авиации, 

приобретение специальной одежды для мобильной 

бригады медицинской авиации (сезонная одежда), 

офисного оборудования, мебели, осуществление 

расходов на специализированный автотранспорт, в 

том числе приобретение специализированного 

автотранспорта и иные расходы по обеспечению 

медицинской деятельности в форме медицинской 

авиации Исполнителя). 

3.9.  40% денежных средств оплачиваемых 

Заказчиком на развитие регионального (областного) 

Отделения медицинской авиации (Исполнителя), 

осуществляется по согласованию с Заказчиком, для 

обеспечения стандартизации и унификации в системе 

медицинской авиации Республики Казахстан. 

3.10. Ежеквартально к 5 (пятому) числу 

предоставлять фотоотчет салона ВС на электронную 

почту oomr@emcrk.kz. 

3.11. После выполнения Оперативной заявки 

Заказчика, предоставлять Заказчику копии 

документов на электронную почту expert@emcrk.kz, 

в течение 2 (двух) часов, в соответствии с 

требованиями, установленными приказом и.о. 

mailto:oomr@emcrk.kz
mailto:expert@emcrk.kz
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туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің м.а. 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР 

ДСМ-175/2020 бұйрығының талаптарына сәйкес, 

Тапсырыс берушінің expert@emcrk.kz электрондық 

поштасына орындалған өтінімдер құжаттарының 

көшірмелерін 2 сағат арасында ұсынуға, 

Жоғарыда көрсетілген құжаттар уақтылы 

ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші 

Орындаушының көрсеткен қызметтері үшін 

төленетін соманың 0,1% ұстайды; 

3.12. «Ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5 

(бесінші) күніне дейінгі мерзімде Тапсырыс берушіге 

«Денсаулық сақтау саласындағы есепке алу 

құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндтін атқарушының 2020 жылғы 30 

қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 бұйрығымен 

белгіленген талаптарға сәйкес құжаттардың 

түпнұсқаларын, сондай-ақ осы Шарттың 

орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті басқа да 

құжаттардың түпнұсқаларын ұсыну; 

3.13.  Есептік кезеңнен кейінгі әр айдың 10 (оны) 

күніне дейін бос актіні ұсынуға (ҰӘЖ бөлімімен 

алдын-ала келісуден кейін). Ұсынылған 

медициналық қызметтердің бос акісі Тапсырыс 

берушінің өңірдегі үйлестіруші – дәрігерімен 

келісілуі тиіс; 

3.14. Өңір халқына шұғыл медициналық көмек 

көрсетумен байланысты төтенше жағдайлар 

бойынша (ТЖ) Тапсырыс берушіге тез арада 

ақпаратты: 8 (7172) 729-129 телефоны бойынша, 

dispetcher@emcrk.kz электронды поштасына 

ұсынуға;   

3.15. Тапсырыс берушінің сұранымы бойынша 

көрсетілген қызметтер бойынша қажетті ақпаратты  

expert@emcrk.kz электрондық поштасына ұсынуға; 

3.16. Тапсырыс берушіге әр айдың 5 (бесі) мерзіміне 

дейін осы Шарттың 4-Қосымшасына сәйкес,  

oomr@emcrk.kz электрондық поштасына 

тасымалданатын пациенттердің көрсетілген 

қызметтерінің нәтижесі туралы есепті ұсынуға; 

3.17. Есепті және басқа да құжаттарды рәсімдеу 

барысында астана уақытын көрсету қажет (Нұр-

Сұлтан қ. уақыты); 

3.18. Сыни пациенттер мен жазатайым оқиғалар, 

жарақаттар, оның ішінде жол - көлік оқиғалары 

бойынша күнделікті мониторинг жүргізу, кейіннен 

Тапсырыс берушінің Ахуал орталығына ұсыну 

(dispetcher.sc@emcrk.kz); 

3.19. Ай сайын мониторинг жүргізуге және 

Әдістемелік ұйымдастырушылық қызмет бөлімімен 

медициналық авиация нысанында медициналық 

қызметтерді көрсетуге бөлінген қаражат көлеміне 

салыстыру жұмыстарын жүргізуге, егер қаражат 

көлемі артқан жағдайда Тапсырыс берушіні жазбаша 

түрде oomr@emcrk.kz электронды поштасы арқылы 

ақпараттандыруға; 

3.20. Осы Шартқа 5-қосымшаға сәйкес әр айдың 5 

(бесінші) күніне дейін нозологиялар бойынша 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об 

утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения».  

В случае несвоевременного предоставления 

вышеуказанных документов, Заказчик удерживает 

0,1% от суммы, подлежащей к оплате за оказанные 

Услуги Исполнителя. 

3.12.  Ежемесячно в срок до 5 (пятого) числа 

следующего за отчетным, предоставлять Заказчику 

оригиналы документов в соответствии с 

требованиями установленными приказом и.о. 

Министра здравоохранения Республики Казахстан от 

30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об 

утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения», а также другие оригиналы 

документов необходимые для проведения проверки 

исполнения настоящего Договора. 

3.13. Предоставлять сводный Акт ежемесячно до 10 

(десятого) числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем (после предварительной сверки с Отделом 

организационно - методической работы Заказчика).  

Сводный Акт предоставленных медицинских услуг 

должен быть согласован с врачом-координатором 

Заказчика в регионе. 

3.14. Незамедлительно предоставлять информацию 

Заказчику по случаям чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

связанных с необходимостью оказания экстренной 

медицинской помощи населению региона по тел:                     

8 (7172) 729-129 и электронную почту 

dispetcher.sc@emcrk.kz.    

3.15. Представлять по запросу Заказчика 

необходимую дополнительную документацию по 

оказанным Услугам на электронную почту 

expert@emcrk.kz. 

3.16. Представлять Заказчику ежемесячно к 5 

(пятому) числу отчетную информацию о результатах 

исхода оказанных Услуг транспортируемых 

пациентов на электронную почту: oomr@emcrk.kz, 

согласно Приложению 4 к настоящему Договору. 

3.17. При оформлении отчетной и иной документации 

указывать столичное время (время г. Нур-Султан).  

3.18. Вести ежедневный мониторинг по критическим 

пациентам и несчастным случаям, травмам, в том 

числе дорожно - транспортным происшествиям с 

последующим предоставлением в ситуационный 

центр Заказчика (dispetcher.sc@emcrk.kz). 

3.19. Вести мониторинг и ежемесячно проводить 

сверку с Отделом организационно - методической 

работы Заказчика объёма выделенных средств на 

оказание медицинских услуг в форме медицинской 

авиации по электронной почте: oomr@emcrk.kz, в 

случае превышения в письменной форме 

информировать Заказчика. 

 

3.20. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, предоставлять 

информацию о выполненных вылетах по нозологиям 

и оказанным медицинским услугам на электронную 

mailto:expert@emcrk.kz
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ұшулар және көрсетілген медициналық қызметтер 

туралы ақпаратты oomr@emcrk.kz электронды 

поштасына ұсынуға; 

3.21. Ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) 

күніне дейін аудандар бөлінісінде нозология және 

санитарлық автокөлікпен көрсетілген медициналық 

қызметтер бойынша орындалған сапарлар туралы 

ақпаратты электрондық поштаға ұсыну: 

oomr@emcrk.kz осы Шарттың 6-қосымшасына 

сәйкес; 

3.22. Халыққа ТМККК көрсету барысында, толық 

көлемде емес және тиісінше емес медициналық 

көмекті көрсету, ТМККК кіретін қызметтер үшін 

азаматтардан ақша өндіріп алу сияқты 

бұзушылықтарды бодырмауға. Мұндай 

бұзушылықтар өзінің артынан әкімшілік зерттеулер 

жүргізуді және Тапсырыс берушіге осы Шарттың 

Қызметтің 1 сағат бағасынан 50 % көлемінде 

айыппұлды Шартты орындауды бұзғандығы және 

тиісінше орындамағанның әрбір жағдайы үшін 

төлейді. Айыппұлды төлеу Орындаушыны осы Шарт 

бойынша міндеттерді орындаудан босатпайды. 

Айыппұл орындалған мінддеттер (атқарылған 

қызметтер) бойынша Орындаушыға төлеуге жататын 

соманың есебінен өндіріп алынады, өндіріп алуға 

жататын сомасы жетпеген жағдайда Тапсырыс беруші 

орындалған қызметтердің келесі төлемдерінен өндіріп 

алуға құқылы, осы Шарттың сомасы жетпеген 

жағдайда сот тәртібінде Нұр-Сұлтан қ-ның 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты 

(бұдан әрі – Нұр-Сұлтан қаласының соты) арқылы 

өндіріп алуға құқылы. 

Егер Орындаушы осы Шарт бойынша міндеттерді 

орындамау немесе тиісінше орындамау белгісіз 

күштер салдарынан, Тапсырыс берушінің кінәсі 

немесе басқа да құжаттармен дәлелденген себептер 

бойынша орын алғандығын растаған жағдайда, 

Орындаушы айыппұлды төлеуден босатылады; 

3.23. Орындаушы немесе үшінші тұлғалар 

(Орындаушы өз міндеттерін орындауды басқаға 

берген сәтте) өз міндеттерін орындамаған және 

тиісінше орындамаған жағдайда және бұл Тапсырыс 

берушінің қаржылық жауапкершілігіне (айыппұл, 

өсім, тұрақсыздық төлемі) әкеп соққан жағдайда, осы 

Шарт құнынан регресс тәртібінде тартылған барлық 

қаржылық жауапкершілік сомасын Орындаушыдан 

өндіріп алуға құқылы, сомасы жетпеген жағдайда сот 

тәртібінде Нұр-Сұлтан қ. мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық соты арқылы өндіріп 

алуға құқылы; 

3.24. Тапсырыс берушіге немесе үшінші бір 

тұлғаларға Орындаушы персоналдарымен 

медициналық авиацияның ӘК, арнайы 

мамандандырылған көлік құралдарында орналасқан 

медициналық және басқа да жабдықтар, оның ішінде 

осы Шарт бойынша Тапсырыс берушімен бөлінген 

қаражат есебінде сатып алынған жабдықтарға 

бұзғандығы немесе істен шыққаны үшін шығынның 

орны толтырады. 

почту: oomr@emcrk.kz согласно Приложения 5 

настоящего Договора. 

3.21. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, предоставлять 

информацию о выполненных выездах по нозологиям 

и оказанным медицинским услугам санитарным 

автотранспортом в разрезе районов на электронную 

почту: oomr@emcrk.kz согласно Приложения 6 

настоящего Договора. 

3.22. Не допускать нарушений при оказании 

населению ГОБМП, таких как: оказание 

медицинских услуг в неполном объеме или 

ненадлежащего качества, взимание оплаты с граждан 

за услуги, входящие в ГОБМП. Данные нарушения 

влекут за собой административное расследование и 

выплату Заказчику неустойки в размере 50% от цены 

за час Услуг настоящего Договора за каждый случай 

нарушения. Уплата неустойки не освобождает 

Исполнителя от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

Неустойка взыскивается путем вычитания 

(перерасчета) Заказчиком из суммы подлежащей к 

оплате за оказанные Услуги Исполнителя, в случае 

недостаточности сумм подлежащей к взысканию, 

Заказчик вправе произвести взыскание из 

последующих выплат за оказанные Исполнителем 

Услуги, а при недостаточности суммы настоящего 

Договора, в судебном порядке, через 

Специализированный межрайонный экономический 

суд г. Нур-Султан (далее - суд г. Нур-Султан). 

Исполнитель освобождается от уплаты 

неустойки, если докажет, что нарушение 

обязательств или не надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло 

вследствие непреодолимой силы, по вине Заказчика 

или иных обоснованных (подтвержденных) 

документально причин. 

3.23. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору 

Исполнителем или третьими лицами, в случае 

передачи Исполнителем своих обязательств по 

настоящему Договору, и повлекшие за собой 

финансовую ответственность (штрафы, пени, 

неустойка) Заказчика, Заказчик вправе взыскать с 

Исполнителя всю сумму понесенной финансовой 

ответственности, в порядке регресса из цены 

настоящего Договора, а при недостаточности суммы 

в судебном порядке через суд г. Нур-Султан. 

3.24. Возмещать убыток Заказчику или третьим 

лицам за порчу или выведение из строя персоналом 

Исполнителя медицинского и иного оборудования, 

расположенного на ВС медицинской авиации, 

специализированном автомобильном транспорте, в 

том числе приобретенного за счет выделяемых 

средств Заказчика по настоящему Договору. 

3.25. Ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем, предоставлять 

оригиналы талонов к сопроводительным листам 

медицинской авиации (ф - №088/у) утвержденной 

mailto:oomr@emcrk.kz
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3.25 Ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) 

күніне дейін «Денсаулық сақтау саласындағы есепке 

алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 

қазандағы №ҚР ДСМ - 175/2020 бұйрығына сәйкес 

бекітілген нысанмен медициналық авиацияның ілеспе 

парақтарына (н- № 088/е) талондардың 

түпнұсқаларын ұсыну 

 

4. ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 

МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

Тапсырыс беруші міндетті: 

4.1. Орындаушымен ұсынылған шот-фактура және 

ұсынылған медициналық қызметтер актісіне сәйкес 

нақты көрсетілген қызметтер үшін Орындаушыға ай 

сайын төлем жүргізуге; 

4.2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігі тарапынан тиісті қаржыландыру 

жүргізілгеннен кейін Орындаушыға осы Шарттың 

2.3. және 4.1-тармақтарына сәйкес 10 (он) жұмыс күні 

аралығында көрсетілген Қызметтер үшін ақы төлеуді 

жүргізуге;  

4.3. Осы Шарт талаптарына сәйкес, Орындаушыдан 

көрсетіп жатқан қызметтерді уақтылы және сапалы 

көрсетуді талап етуге, сондай-ақ шарт 

міндеттемелерін тиісінше, толық көлемде және 

сапалы орындауын тексеруге; 

4.4. Осы Шартқа 3-қосымшада көрсетілген, Ақы 

төлеуге жататын есептік айда міндеттерді тиісті 

орындамаушылық жағдайлары анықталғанда, 

Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтер үшін 

Орындаушыға ішінара ақы төлеуді жүргізуге құқығы 

бар; 

4.5. Тапсырыс беруші ай сайын дәрігер –  

үйлестірушілер қызметінің рейтингін 

қалыптастырады. 

4.6. Орындаушымен Қызметтер көрсетілген кезде 

медициналық авиация ӘК түрін таңдауды жүзеге 

асыруға; 

4.7. Тапсырыс берушімен келісілмеген және 

Тапсырыс берушінің Оралымды мәлімдемесіз 

орындалған Орындаушының қызметтеріне ақы 

төлемеуге; 

4.8. Зерттеу нәтижелері, аурудың болуы туралы, 

диагнозы және оның ақыры, емдеу әдістері, онымен 

байланысты қауіптіліктер туралы, мүмкін болатын 

медициналық араласу, олардың салдары және 

жүргізілген емдеу нәтижелері туралы деректерден 

тұратын қоса алғандағы пациенттің (ттердің) жай – 

күйі  туралы ақпаратты талап етуге. 

4.9. Орындаушыға әдістемелік нұсқаулықтарды, 

көрсетілетін Қызметтерді жетілдіруге бағытталған 

ұсыныстарды, оның ішінде Қызметтерді көрсету 

тізбесі мен мерзімін өзгерту туралы ұсыныстарды 

енгізуге; 

5. САҚТАНДЫРУ 

формы согласно приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан «Об 

утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения» от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ 

- 175/2020. 

 

 

 

 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗАКАЗЧИКА 

 

Заказчик обязан: 

4.1. Ежемесячно оплачивать Исполнителю 

фактически оказанные Услуги, согласно 

представленных Исполнителем счета - фактуры и 

Актов предоставленных медицинских Услуг. 

4.2. Произвести оплату Исполнителю за оказанные 

Услуги в соответствии с пунктами 2.3. и 4.1. в течение 

10 (десяти) рабочих дней, после соответствующего 

финансирования со стороны Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

 

4.3. Требовать от Исполнителя своевременного и 

качественного оказания Услуг, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, проверять их 

объем, и качество и надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

4.4. Заказчик вправе, в случаях выявления 

ненадлежащего исполнения обязательств в отчетном 

месяце, предусмотренных в Приложении 3 

настоящего Договора, производить частичную 

оплату Исполнителю за оказанные Услуги, 

подлежащие к оплате. 

4.5. Заказчик ежемесячно формирует рейтинг 

деятельности врачей – координаторов. 

4.6. Осуществлять выбор типа ВС медицинской 

авиации, при оказании Услуг Исполнителем. 

 

4.7. Не оплачивать Услуги Исполнителя, которые 

были оказаны без согласования с Заказчиком и без 

Оперативной заявки Заказчика.  

4.8. Требовать от Исполнителя информацию о 

состоянии здоровья пациента (ов), диагнозе и 

прогнозе, включая сведения о результатах 

обследования, наличии заболевания, методах 

лечения, связанном с ними риске, возможных 

вариантах медицинского вмешательства, их 

последствиях и результатах проведенного лечения. 

4.9. Вносить Исполнителю методические 

рекомендации, предложения, направленные на 

совершенствование оказываемых Услуг, в том числе 

изменение перечня и сроков оказания Услуг. 

 

5. СТРАХОВАНИЕ 

5.1. Исполнитель обеспечивает, на время выполнения 

медицинскими и иными специалистами Заявки 
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5.1. Орындаушы Тапсырыс берушінің Өтінімін 

медициналық және басқа мамандар орындап жатқан 

уақытқа азаматтық-құқықтық жауапкершілікті 

сақтандыру қажет, оның ішінде: - Орындаушының 

үшінші тұлғаларын (маманды (дарды), пациентті 

(терді), оны алып жүруші адамды (дарды). 

5.2. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін 

пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі № 339-

IV Заңының 87-бабына сәйкес азаматтық авиацияның 

әуе кемелерінің (бұдан әрі - ӘК) меншік иелері мен 

пайдаланушылары өзінің азаматтық – құқықтық 

жауапкершіліктерін сақтандыруы тиіс. Тапсырыс 

берушінің ӘК пайдаланушылары арасындағы 

Шарттарда ұшу уақыты кезінде медициналық 

маманның (-дардың), пациенттің (-тердің) және алып 

жүруші тұлғаның (-лардың) азаматтық – құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыруды қамтамасыз ету 

міндеті ескерілген. 

5.3. Тапсырыс берушінің талабы бойынша 

Орындаушы тиісті сақтандыру куәліктерін ұсынады. 

 

6. ШАРТ МЕРЗІМІ 

6.1. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне 

енеді, және 2021 жылғы 01 қаңтардан 2021 жылғы 31 

желтоқсанға дейін әрекет етеді. 

6.2. Осы Шарт келесі жағдайларда бұзылуы мүмкін: 

- Тараптардың өзара келісімі бойынша; 

- осы Шартты болжамды бұзғанға дейін 10 (он) күнде 

екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберу арқылы 

Тараптардың талабы бойынша; 

- осы Шартты болжамды бұзғанға дейін 10 (он) 

күнтізбелік күннен кешіктірмей екінші Тарапқа 

жазбаша хабарлама жіберу арқылы қандайда бір 

Тарап Шарт талаптарын бұзған жағдайда біржақты 

тәртіпте. 

6.3. Осы Шартпен қарастырылған Орындаушының 

міндеттерін әрі қарай орындаудың қажеттілігі 

болмаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты 

бұзуға құқылы. 

6.4. Тапсырыс беруші Шартты бұзған жағдайда 

Орындаушы Тапсырыс берушіге Шартты бұзумен 

байланысты туындаған шығындарды (жіберілген 

табысты) өтеуді талап етпеуге міндеттенеді. 

6.5. Тараптар осы Шартты бұзғаннан кейін 5 (бес) 

жұмыс күн ішінде осы Шарт бойыша өзара есептесуді 

жүргізіп, өзара есептесу актісіне қол қоюға міндетті. 

 

7. ҚҰПИЯНЫ САҚТАУ 

7.1. Тараптар мерзімді немесе Электрондық 

басылымдарда кез келген жариялау немесе кез келген 

басқа бұқаралық ақпарат құралдарының 

хабарландырулары арқылы жария етпеуді 

(Тараптардың алдын ала келісімі бойынша 

жағдайларды қоспағанда) қамтамасыз етуге 

міндеттенеді: 

- осы Шарт мерзімі мен талаптары; 

- Тараптардың, сондай-ақ жұмысқа тартылған 

персоналдардың құны мен қызметтері. 

Заказчика страхование гражданско-правовой 

ответственности, в том числе: 

 - третьих лиц (специалиста (ов)) Исполнителя, 

пациента (ов), сопровождающих его (их) лиц. 

5.2. В соответствии со ст. 87 Закона Республики 

Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об 

использовании воздушного пространства Республики 

Казахстан и деятельности авиации», собственники 

(владельцы) и эксплуатанты ВС гражданской 

авиации обязаны страховать свою гражданско-

правовую ответственность. В Договорах Заказчика с 

Эксплуатантами ВС предусмотрена обязанность 

обеспечивать на время полета страхование 

гражданско-правовой ответственности медицинских 

специалистов, пациента (ов), сопровождающего (их) 

лица (иц)). 

5.3. По требованию Заказчика Исполнитель 

предоставляет соответствующие Свидетельства 

страхования. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания и действует с 01 января 2021 года по 

31 декабря 2021 года. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по взаимному согласию Сторон; 

- по требованию одной из Сторон с предварительным 

письменным уведомлением другой Стороны за 10 

(десять) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора; 

- в одностороннем порядке при нарушении какой-

либо из сторон условий настоящего Договора, с 

предварительным уведомлением другой Стороны не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора. 

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор 

в случае отсутствия необходимости в дальнейшем 

исполнении Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором. 

6.4. В случае расторжения Договора Заказчиком, 

Исполнитель обязуется не предъявлять Заказчику 

убытки (упущенную выгоду), возникшие в связи с 

расторжением Договора. 

6.5. Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня расторжения настоящего Договора 

произвести по нему сверку взаиморасчетов и 

подписать Акт сверки взаиморасчетов. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Стороны обязуются обеспечивать не разглашение 

(за исключением случаев по предварительному 

согласованию Сторон) посредством любой 

публикации в периодических или электронных 

изданиях или объявлений их любыми другими 

средствами массовой информации: 

- сроков и условий настоящего Договора; 

- стоимости и деятельности Сторон, а также 

задействованного в ней персонала. 
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8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Егер орындамау әскери іс-қимылдар, су тасқыны, 

жер сілкінісі және басқа да дүлей зілзалалар немесе 

құзыретті органдардың қандай да бір шешімдері 

сияқты мән-жайлардың салдары болып табылса, 

Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны 

үшін жауапты болмайды. Бұл ретте осы Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осы мән-

жайлар мен олардың салдарларының уақытына 

мөлшерлес кейінге шегеріледі. 

8.2. Кез келген форс-мажорлық мән-жайдың іс-

әрекеті кезінде Орындаушы Тапсырыс берушімен 

консультация жүргізеді және сомасы форс-мажорлық 

мән-жайлардың сипаты мен ұзақтығына, сондай-ақ 

олардың салдарын жұмсарту қабілетіне байланысты 

болатын шығыстарды келіседі. 

8.3. Егер көрсетілген мән-жайлар 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен астам уақытқа созылатын болса, 

онда Тараптардың әрқайсысы тұрақсыздық айыбын 

төлемей-ақ осы Шарттың күшін жоюға құқылы. 

8.4. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде 

Орындаушы Тапсырыс берушіге осындай мән-

жайлар және олардың себептері туралы дереу 

жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер Тапсырыс 

берушіден өзге жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, 

Орындаушы шарт бойынша өз міндеттемелерін 

мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-

мажорлық мән-жайларға байланысты емес Шартты 

орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді. 

 

9. ДАУЛАРДЫ ҚАРАСТЫРУ 

9.1. Тараптар өздерінің арасында осы Шартты 

қолданудан немесе түсіндіруден туындауы мүмкін 

барлық даулар мен келіспеушіліктерді тікелей екі 

жақты келіссөздер арқылы шешуге міндеттенеді. 

9.2. Егер даулы мәселе Тараптар арасында келіссөздер 

жолымен реттелмейтін болса, ол Қазақстан 

Республикасының (бұдан әрі – ҚР) заңнамасына 

сәйкес, Нұр-Сұлтан қаласының сотында сот 

тәртібімен қаралуға жатады. 

9.3. Егер осы шарт тараптарының бірі осы Шартты 

орындауға байланысты қандай да бір үшінші тарап 

талап қойған жағдайда, екінші Тарап талап қойылған 

Тарапты ынтымақтасады және қорғайды және қажет 

болған жағдайда осындай істі талқылауға қатысады. 

Егер үшінші тараптың талап-арызы бір мезгілде екі 

тарапқа да ұсынылса, олар оған қарсы бірлесіп 

қорғауды жүзеге асырады.  

 

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

10.1. Осы Шартты орындауға байланысты Тараптар 

жіберетін барлық хабарламалар мен хабарламалар 

жазбаша нысанда жасалуға тиіс. 

10.2. Осы Шарт бірдей заңды күші бар мемлекеттік 

және орыс тілдерінде 2 (екі) данада жасалды: 

біріншісі Тапсырыс берушіде, екіншісі 

Орындаушыда болады. Шарттың қазақ және орыс 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести 

ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если неисполнение будет являться 

следствием таких обстоятельств, как военные 

действия, наводнение, землетрясение и другие 

стихийные бедствия или какие-либо решения 

компетентных органов. При этом срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени этих обстоятельств и их 

последствий. 

8.2. Во время действия любого форс-мажорного 

обстоятельства Исполнитель консультируется с 

Заказчиком и согласует расходы, сумма которых 

будет зависеть от характера и продолжительности 

форс-мажорных обстоятельств, а также способности 

смягчить их последствия. 

8.3. Если указанные обстоятельства будут длиться 

более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая из 

Сторон вправе аннулировать настоящий Договор без 

выплаты неустойки. 

8.4. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств Исполнитель должен незамедлительно 

направить Заказчику письменное уведомление о 

таких обстоятельствах и их причинах. Если от 

Заказчика не поступает иных письменных 

инструкций, Исполнитель 

продолжает выполнять свои обязательства по 

Договору, насколько это целесообразно, и ведет 

поиск альтернативных способов выполнения 

Договора, не зависящих от форс-мажорных 

обстоятельств. 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Стороны обязуются разрешать все споры и 

разногласия, которые могут возникнуть между ними 

из применения или толкования настоящего Договора, 

путем прямых двусторонних переговоров. 

9.2. Если спорный вопрос не может быть 

урегулирован между Сторонами путем переговоров, 

он подлежит рассмотрению в судебном порядке, в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан (далее – РК), в суде г. Нур-Султан. 

9.3. В случае если одной из Сторон настоящего 

Договора предъявлен иск какой-либо третьей 

стороной в связи с выполнением настоящего 

Договора, то другая Сторона сотрудничает и 

защищает Стороны, которой предъявлен иск, и, в 

случае необходимости, участвует в разбирательстве 

такого дела. Если иск третьей стороны будет 

предъявлен одновременно обеим Сторонам, они 

совместно осуществляют защиту против такового. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Все уведомления и сообщения, направляемые 

Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, должны быть сделаны в письменной 

форме. 
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мәтіндері арасында алшақтық болған жағдайда 

Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие 

болады. 

10.3. Осы Шартқа кез келген өзгеріс немесе 

толықтыру жазбаша нысанда жасалуға, оған осы 

Шарт тараптарының қол қоюға уәкілетті өкілдері қол 

қоюға тиіс. 

10.4. Орындаушының Тапсырыс берушінің жазбаша 

келісімінсіз осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ. 

10.5. Осы Шарттың мәтінінде және талаптарында өз 

көрінісін таппаған, бірақ ол бойынша тараптардың 

қатынастарынан тікелей немесе жанама түрде 

туындайтын барлық мәселелер бойынша Тараптар 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын басшылыққа алатын Қазақстан 

Республикасының заңнамасы осы Шартқа 

қолданылатын құқық болып табылады.  

 

 

 

 

11. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ ЖӘНЕ 

ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Ұлттық шұғыл медицинаны 

үйлестіру орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны  

010000, Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауданы, 

Қорғалжын шоссесі, 13/2 ғимарат, 2 т.е.б. 

БСН 130240021888 

ЖСК KZ73070KK1KS00045004 

БСК KKMFKZ2A 

«ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті» РММ 

Кбе 16 

Басқарма Төрағасы 

 

____________________ Н.С. Ахильбеков 

м.о. 

 

 

ОРЫНДАУШЫ: 

 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 

экземплярах на государственном и русском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу: первый 

находится у Заказчика, второй – у Исполнителя. В 

случае расхождения между казахским и русским 

текстами Договора преимущественную силу имеет 

текст Договора на русском языке. 

10.3. Любое изменение или дополнение к настоящему 

Договору должно быть составлено в письменной 

форме, подписано уполномоченными на подписание 

представителями Сторон настоящего Договора. 

10.4. Исполнитель не имеет право передавать свои 

обязательства по настоящему Договору третьей 

стороне без письменного согласия Заказчика. 

10.5.Применимым правом к настоящему Договору 

является законодательство Республики Казахстан, по 

всем вопросам, не нашедшим своего отражения в 

тексте и условиях настоящего Договора, но прямо или 

косвенно вытекающие из отношений Сторон по нему, 

Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством РК.  

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК:   

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  

010000, г. Нур-Султан, район Есиль, 

шоссе Коргалжын, здание 13/2, н.п.2 

БИН 130240021888 

ИИК KZ73070KK1KS00045004 

БИК KKMFKZ2A 

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» 

Кбе 16         

 

Председатель Правления 

 

____________________ Н.С. Ахильбеков 

м.п. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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Приложение 1 к Договору № _____ 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации  

от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанындағы 

медициналық қызметтерді сатып алудың 

2021 жылғы «___»__________ 

№ ________ келісімшартына 1-қосымша   

 

Перечень и стоимость оказываемых Услуг 

 

№ 
Наименование 

Услуги 

Место оказания услуг Цена 

за 1 

час Услуг,  

(без НДС), 

тенге Место базирования ВС 

Зона обслуживания в 

радиусе от места 

базирования 

1 

Медицинские услуги 

в форме медицинской 

авиации 

 Республика Казахстан  

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан   

 

 

 

Председатель Правления 

 

____________________ Н.С. Ахильбеков 

м.п 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
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Приложение 2 к Договору № _____ 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации  

от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанында 

медициналық қызметтерді сатып 

алудың 2021 жылғы _______ № _____ 

Келісім-шартына 2-қосымша 

 

 

Спецификация медицинской услуги в форме медицинской авиации  

1. Цель: Организация работы по развитию медицинской авиации по оказанию медицинской 

помощи населению Республики Казахстан, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи (далее - ГОБМП). 

2. Задачи: 

1) После согласования с представителем Заказчика направление воздушного судна (вертолета, 

самолета) для: 

а) обеспечения оказания экстренной медицинской помощи населению при невозможности 

оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинского оборудования и (или) профильного 

специалистов в медицинской организации по месту нахождения пациента; 

б) предоставление медицинской помощи в форме медицинской авиации осуществляется путем 

доставки профильного (-ых) специалиста (ов) для проведения очной консультации (после проведения 

ДМУ)  и (или) операции; 

в) доставки МБМА в медицинскую организацию по месту нахождения пациента, для 

транспортировки пациента (ов) в соответствующую медицинскую организацию (областей, городов 

республиканского значения и столицы); 

г) оказание медицинской помощи при происшествиях, масштаб которых не позволяет выездным 

бригадам СМП осуществить медицинскую транспортировку наземными и водными видами транспорта. 

2) Своевременная передача информации при чрезвычайных ситуациях по схеме оповещения. 
3. Оказание медицинской помощи в форме медицинской авиации населению Республики   

Казахстан   Исполнителем   должно   проводиться с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.  

4. Обеспечение доступности, своевременного и качественного оказания экстренной медицинской 

помощи населению Республики Казахстан. 

5. Исполнитель ведет постоянный мониторинг оказанных Услуг, сверяет результаты мониторинга 

с Заказчиком и представляет Заказчику отчеты согласно условиям настоящего Договора с выводами и 

предложениями. 

6. В данную спецификацию Заказчиком могут вноситься изменения и/или дополнения. 
 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный координационный 

центр экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан   

 

 

 

Председатель Правления 

 

____________________ Н.С. Ахильбеков 

м.п 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

________________ ................... 

м.п.  
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Приложение 3 к Договору № _____ 

закупа медицинских услуг в форме медицинской 

авиации  

от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанында медициналық 

қызметтерді сатып алудың  

2021 жылғы _______ № ____ Келісім-шартына 3-

қосымша 

 

Основания для оплаты или отказа в оплате 

медицинских услуг в форме медицинской авиации 
№ 

п/н 

Медицинская услуга Положения по оплате 

1 Оперативная заявка с несостоявшейся 

медицинской услугой 

возврат ВС в связи с неблагоприятными 

метеоусловиями; 

Тл не принимается к оплате. 

возврат ВС в связи с невозможностью приземления в 

населенном пункте (непригодность ВПП, размокший 

грунт и пр.); 

 

отказ родственников пациента; 

организационные причины и иные причины; 

смерть пациента до прибытия МБМА. Тл принимается не в полном объеме: Тл, время 

перемещения МБМА санитарным автотранспортом 

и время нахождения в стационаре до момента 

оповещения о смерти пациента. 

2 Полное исполнение Оперативной заявки Изменение маршрута Оперативной заявки без 

согласования с НКЦЭМ. 

Тм не принимается к оплате или принимается не в 

полном объеме, пропорционально времени, 

непосредственно связанного с выполнением 

Оперативной заявки.  

Оперативная заявка, при которой МБМА доставлена 

санитарным автотранспортом до конечного пункта 

маршрута, в связи с невозможностью приземления 

ВС (отсутствие или непригодность ВПП и пр.). 

Время передвижения санитарным автотранспортом 

от места посадки ВС в населенный пункт и обратно 

не включается в Тм, за исключением случаев 

транспортировки пациента к ВС.  
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Длительное нахождение (свыше 3 (трех) часов) в 

стационаре при оказании МУ.  

Время нахождения в стационаре принимается 

пропорционально времени, непосредственно 

связанного с выполнением Оперативной заявки. 

Длительное нахождение в стационаре при 

проведении очной консультации: 

Тм принимается не в полном объеме: Тл и время 

нахождения в населенном пункте, в том числе в 

стационаре пропорционально времени, 

непосредственно связанного с выполнением 

Оперативной заявки, но не более 2-х, 3-х и 4-х часов 

соответственно здесь должно учитываться патология 

и состояние пациента. 

Примечание: при обоснованном нахождении более 

регламентируемого времени принимается согласно 

решения комиссии. 

- свыше 2-х часов при оказании медицинской 

помощи одному пациенту; 

- свыше 3-х часов при оказании медицинской 

помощи двум пациентам; 

- свыше 4-х часов при оказании медицинской 

помощи трем пациентам. 

Длительное нахождение в стационаре при 

транспортировке пациента: 

Тм принимается не в полном объеме: Тл и время 

нахождения в медицинской организации, в том 

числе в стационаре пропорционально времени, 

непосредственно связанного с выполнением 

Оперативной заявки, но не более 1-го, 1,5 и 2-х 

часов соответственно. 

Примечание: при обоснованном нахождении более 

регламентируемого времени принимается согласно 

решения комиссии и предоставленного обоснования, 
согласно протокола. 

- свыше 1-го часа при оказании медицинской 

помощи одному пациенту; 

- свыше 1,5 часов при оказании медицинской 

помощи двум пациентам; 

- свыше 2-х часов при оказании медицинской 

помощи трем пациентам, может быть и более часов. 

3 Частичное исполнение Оперативной заявки В случаи частичного выполнения Оперативной 

заявки (возвращение наземным транспортом). 

Тм принимается пропорционально выполненной 

части Оперативной заявки. 

Смерть пациента в медицинской организации после 

прибытия МБМА. 

Тм принимается не в полном объеме: Тл, время 

перемещения МБМА санитарным автотранспортом 

и время нахождения в стационаре до момента 

констатации смерти пациента. 

Вызов на себя ВС МБМА. Тм принимается не в полном объеме: Тл по 

обратному отрезку маршрута и время 

транспортировки пациента санитарным 

автотранспортом до ВС.  

4 Не исполнение Оперативная заявка Невыполнение или ненадлежащее выполнение 

Оперативной заявки. 

Тм не принимается к оплате. 

Примечание: данный перечень оснований для оплаты или отказа в оплате медицинских услуг в форме медицинской авиации не может быть исчерпывающим.  

Тм – время оказания медицинской услуги; Тл – полетное время; ВПП –взлетно-посадочная полоса; МБМА–мобильная бригада медицинской авиации. 
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ЗАКАЗЧИК: 

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Национальный координационный 

центр экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан   

 

 

Председатель Правления 

 

____________________ Н.С. Ахильбеков 

м.п 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

________________ .................... 

м.п.  
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Приложение 4 к Договору № _____ 

закупа медицинских услуг в форме медицинской 

авиации от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанында медициналық 

қызметтерді сатып алудың 2021 жылғы ____№ ___ 

Келісім-шартына 4-қосымша 

 

Отчет по исходам получивших медицинскую помощь в форме медицинской авиации за _________ 2021 года 

 

 

 

 № 
Дата вылета 

ВС 

Дата 

поступления в 

стационар 

Ф.И.О. 

пациента 

Дата 

рождения 

Наименование 

лечебного учреждения, 

куда доставлен пациент 

Клинический 

диагноз 

(окончательный 

диагноз) 

Исход выписки (дата 

выписки), (продолжает 

лечение, переведен в 

другую медицинскую 

организацию, умер) 

Примечание 

                 

                 

                 

 Примечание: 1) Указываются сведения с учетом пациентов, перешедших с предыдущего месяца, года; 

                         2) В годовом анализе указать всех транспортированных пациентов, (предварительно сверить с отделом организационно-

методической работы).  

 

 

Врач-координатор ________________________________________________________ 

     (подпись, фамилия, инициалы)  
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Приложение 5 к Договору № ____ 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации  

от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанында 

медициналық қызметтерді сатып 

алудың 

2021 жылғы _______№______ 

Келісім-шартына 5-қосымша 

 

 

Информация о выполненных вылетах по нозологиям и оказанным медицинским услугам 
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о
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Приложение 6 к Договору № ____ 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации  

от __________ 2021 года 

 

Медициналық авиация нысанында 

медициналық қызметтерді сатып алудың 

2020 жылғы _______№______ 

Келісім-шартына 6-қосымша 

 

Информация о выполненных выездах по нозологиям и оказанным медицинским услугам санитарным автотранспортом в разрезе 

районов 

 

№ 
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