
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете в информационной системе технического регулирования

https://techreg.qoldau.kz/ru

В. СОЛОВЬЕВ

В. СОЛОВЬЕВ

Сəйкестікті растау жөніндегі органның  
басшысы немесе ол уəкілеттік берген тұлға

Сарапшы-аудитор

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ 

 

 
QMS

СƏЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ 
мемлекеттік техникалық реттеу 

жүйесі деректерінің тізілімінде тіркелген 
22.10.2022 

№ KZ.Q.02.E0570.C22.020237 
21.10.2025 дейін жарамды 

Бастапқы сертификаттау күні: 12.03.2015

СƏЙКЕСТІКТІ РАСТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН 
БСН 990540000275, "EUROASIA MS" ЖШС , Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бостандық ауданы,
Радостовец к-сі, 152/4 

ОСЫ СЕРТИФИКАТ 
БСН 070440007985, "OPTONIC" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Есіл ауданы,
Керей,Жəнібек Хандар к-сі,5 үй, т.е.47 

БЕРІЛДІ ЖƏНЕ ЖҮЙЕНІҢ 
Сапа менеджменті 

(Қосымшаға сəйкес сертификаттау саласы) 
ҚАТЫСТЫ 

ҚР СТ ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015) «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» 
ТАЛАПТАРҒА СƏЙКЕС КЕЛЕТІНІН КУƏЛАНДЫРАДЫ

KZ.Q.02.E0570



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете в информационной системе технического регулирования

https://techreg.qoldau.kz/ru
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ҚОСЫМША 
сəйкестік сертификатына 

от 22.10.2022 
№ KZ.Q.02.E0570.C22.020237 

21.10.2025 дейін жарамды

Сəйкестік сертификатының күші қолданылатын  
сертификаттау саласы

№
п/
п

ЭҚЖЖ коды Менеджмент жүйесін сертификаттау саласы

1 46.46.1 Дəрiлiк заттар мен медициналық бұйымдарды көтерме саудада өткiзу;
2 33.12.2 Кепiлдiк жəне кепiлдiктен кейiнri техникалық қызмет көрсету бойынша

жұмыстар;
3 43.29.9; 62.01.2; 62.02.2 Құрал-жабдықтарды, медицинальқ жəне тағамдық мақсаттағы

қоймалардың температурасы мен ылғалдылығын мониторингiлеудiң
бағдарламалық техникалық комплексiн, тоңазытқыш пен мұздатқышты
монтаждау, калыпқа келтiру жəне валидациялау жұмыстары;

4 74.90.3 Медициналық жəне тағамдық мақсаттағы, тоңазытқыш пен мұздатқыш
жабдықтар қоймаларын аттестаттау (температураны картаға түсiру)/
валидациялау (бiлiктiлiк) бойынша жұмыстары;

5 85.59.2 Бiлiктiлiк/валидациялау қызметтерiн жүрriзу;
6 85.59.9 Жүйені валидациялаудың нeriзri аспектiлерiн жүрriзу мен жабдықты

валидациялаудың жалпы принциптерiң құжаттандыру жұмыстарын қызмет
көрсетушi персоналға оқыту.


