Қорытындылар жайлы хаттама
Шақырудың № 750788
Шақырудың атауы: Автокөлік қызметін көрсету
жөніндегі бір көзден сатып алу
тәсілімен электрондық мемлекеттік
сатып алу туралы/Электронные государственных
закупках автотранспортных услуг
способом из одного источника
Тапсырыс берушінің өкілі және ұйымдастырушының өкілі туралы ақпарат:
№

Аты-жөні

Лауазымы

Рөлі

1

АХМЕДИНА КУРАЛАЙ
АЛТЫНБЕКОВНА

руководитель отдела
государственных закупок и
инвестиционных проектов

Тапсырыс берушінің өкілі

2

КАСЕНОВ ДУМАН
ЖОМАРТОВИЧ

статист

Ұйымдастырушының өкілі

Лот нөмірі 1
Лоттың атауы: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

32-баптың 3) тармағы егер
осындай мемлекеттік сатып алу
тапсырыс берушінің мемлекеттік
сатып алуды өткізу, бірақ екі
айдан аспайтын мерзім ішіндегі
қажеттілігін қамтамасыз етуге
қажетті осындай тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып
алу көлемінен аспайтын көлемде,
Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекіткен тізбе бойынша,
жылдың бірінші айы ішінде жүзеге
асырылған жағдайда, конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу
қорытындысын шығарғанға және
мемлекеттік сатып алу туралы
шарт күшіне енгенге дейінгі
кезеңге күнделікті және (немесе)
апта сайынғы қажеттілікті
мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыруға қажеттілік болса.

Услуга

2 321 428.57

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

Жабдықтаушының
атауы

1

"Астана
автошаруашылығы"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

06054000627
5

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., СЕЙФУЛЛИНА С 15
КБе: 16
БСН: TSESKZKA
ЖСК: KZ88998BTB0000003061
Банктің аты: "Цеснабанк" АҚ

БОЖАНОВА КАРЛЫГАШ
БЕЙСЕНОВНА

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

2321428.57

2321428.57

28.01.2015 12:36:17

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Астана
автошаруашылы
ғы"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

КАСЕНОВ
ДУМАН
ЖОМАРТОВИ
Ч

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Астана автошаруашылығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып
алу арқылы бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Тапсырыс берушінің өкілі

АХМЕДИНА КУРАЛАЙ
АЛТЫНБЕКОВНА
қолы

Ұйымдастырушының өкілі

КАСЕНОВ ДУМАН
ЖОМАРТОВИЧ
қолы
Күні және уақыты

30.01.2015
12:08:24

Протокол об итогах
№ приглашения 750788
Наименование приглашения: Автокөлік қызметін көрсету
жөніндегі бір көзден сатып алу
тәсілімен электрондық мемлекеттік
сатып алу туралы/Электронные государственных
закупках автотранспортных услуг
способом из одного источника
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

ФИО

Должность

Роль

1

АХМЕДИНА КУРАЛАЙ
АЛТЫНБЕКОВНА

руководитель отдела
государственных закупок и
инвестиционных проектов

Представитель заказчика

2

КАСЕНОВ ДУМАН
ЖОМАРТОВИЧ

статист

Представитель
организатора

№ лота 1
Наименование лота: Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

п.3) ст.32 имеется
необходимость в
осуществлении
государственных закупок
ежедневной и (или)
еженедельной потребности на
период до подведения итогов
государственных закупок
способом конкурса и
вступления в силу договора о
государственных закупках в
случае, если такие
государственные закупки
осуществляются в течение
первого месяца года по
перечню, утвержденному
Правительством Республики
Казахстан, в объеме, не
превышающем объема
государственных закупок таких
товаров, работ, услуг,
необходимого для
обеспечения потребности
заказчика в течение срока
проведения государственной

Услуга

2 321 428.57

закупки, но не более, чем на
два месяца.

Информация о приглашенном поставщике:
№

Наименование
поставщика

1

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Автохозяйство Астаны"

БИН (ИИН)

Ф.И.О. представителя

0605400062
75

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Астана,
СЕЙФУЛЛИНА С 15
КБе: 16
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ88998BTB0000003061
Название банка: АО
"Цеснабанк"

БОЖАНОВА КАРЛЫГАШ
БЕЙСЕНОВНА

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

2321428.57

2321428.57

28.01.2015 12:36:17

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Автохозяйство
Астаны"

КАСЕНОВ
ДУМАН
ЖОМАРТО
ВИЧ

Допущен

Причина несоответствия

Обоснование
(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью
"Автохозяйство Астаны".

Представитель заказчика

АХМЕДИНА КУРАЛАЙ
АЛТЫНБЕКОВНА
подпись

Представитель организатора

КАСЕНОВ ДУМАН
ЖОМАРТОВИЧ
подпись

Дата и время

30.01.2015
12:08:24

