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«Астана қаласының Білім басқармасы» ММ басшысының 2013 жылғы «3» мамыр №
286 бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасының үкiметтiк емес ұйымдарымен кәмелетке толмаған
балалардың қызығушылықтары мен заңды құқықтарың қорғауға және қолдауға
бағытталған әлеуметті - құқықтық қызметтердi көрсетуi мен әлеуметтiк мағыналы
жобалардың орындауы бойынша
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
туралы
КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
Тапсырыс беруші:«Астана қаласының
Білім басқармасы» ММ Астана қаласы, Бейбітшілік көш. 11, СТН 031400073350, БСН
880740000016, БСК ККМFKZ2A, ЖСК KZ22070102KSN6201000 Астана қаласы бойынша
Қазнашылық департаментінде,
www.bilim.astana.kz
.
Тапсырыс берушінің өкілі
: Астана қаласы Білім басқармасының статисті – Қасенов Думан Жомартұлы, 55-68-59,
d.kasenov@uo.astana.kz.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:
«Астана қаласының Білім басқармасы» ММ Астана қаласы, Бейбітшілік көш. 11, СТН
031400073350, БСН 880740000016, БСК ККМFKZ2A, ЖСК KZ22070102KSN6201000
Астана қаласы бойынша Қазнашылық департаментінде,
www.bilim.astana.kz
.

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының өкілі:
Астана қаласы Білім басқармасының статисті – Қасенов Думан Жомартұлы, 55-68-59,
d.kasenov@uo.astana.kz.
Конкурстық құжаттама тегін ұсынылады.
1. Жалпы ережелер
1. Конкурс Қазақстан Республикасы үкіметтік емес ұйымдарының әлеуметтік маңызы
бар жобаларды орындауы бойынша қызметтер (бұдан әрі - қызметтер) көрсетушіні

1 / 34

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
04.05.2013 16:14

таңдау мақсатында өткізіледі.
2. Қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі аталған конкурс үшін бөлінген сома 3
125 000 (үш миллион жүз жиырма бес мың) теңгені құрайды, соның ішінде:
3. Осы конкурстық құжаттама мыналарды қамтиды:
1) осы Конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын қызметтердің
тізбесін және көлемін;
2) осы Конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес техникалық ерекшеліктіқоса
алғанда
,
көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және
пайдалану сипаттамалары;
3) осы Конкурстық құжаттамаға 3-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалар үшін конкурсқа
қатысуға арналған өтінімді;
4) осы Конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсету үшін әлеуетті
өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;
5) Әрбір өлшемдердің проценттік мәнін көрсетіп, «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 Заңы (бұдан әрі - Заң)
17-бабының 4-тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы
27 желтоқсандағы № 1301 Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру Ережесіне сәйкес
неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметтерді ұсынатын конкурсқа қатысушыны анықтау
мақсатында конкурс жеңімпазын айқындау кезінде конкурстық комиссия ескеретін
міндетті өлшемдердің тізбесін.
Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің
қолданылу мерзімі конверттерді ашқан күннен бастап, кемінде 35 күн болып белгіленеді.
Конкурстық құжаттамада көрсетілген қолданылу мерзіміне қарағанда қысқа
мерзімді қамтитын конкурстық өтінім қабылданбайды.

2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық
құжаттама көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілерге оның ережелерін
түсіндіруі
4. Конкурсқа
қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру
туралы 2013 жылғы «13» мамыр 11 сағат 00 минуттан кешіктірмей жазбаша сұрау
салумен жүгінуге құқылы. Әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларын мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушының мынадай деректемелері бойынша жіберу қажет:
010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11 үй, 717 - кабинет.
5. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы сауалды алған күннен бастап үш жұмыс күні
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ішінде оған жауап қайтаруға және сауалдың кімнен келіп түскенін көрсетпестен:
1) конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіруді конкурстық құжаттама табыс
етілген тұлғаларды тіркеу журналына мәліметтері енгізілген тұлғаларға жіберуге;
2) конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру мәтінін тапсырыс берушінің
интернет-ресурсында жариялауға міндетті.
6. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы 2013 жылғы «16» мамыр күні
11 сағат 00 минуттан кешіктірмей өз бастамасы бойынша немесе мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың көшірмесін берген әлеуетті өнім
берушінің сұрауына жауап ретінде конкурстық құжаттамаға өзгерістер және (немесе)
толықтырулар енгізуге құқылы. Конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу конкурстық
құжаттаманы бекітудегі сияқты тәртіппен ресімделеді.
Енгізілген өзгерістердің
міндетті күші болады және оны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы оларды
конкурстық құжаттамаға өзгерістер бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім
берушілерге өтемсіз негізде жібереді. Бұл ретте конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің
түпкілікті мерзімін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға
өтінімдерде осы өзгерістерді әлеуетті өнім берушілердің есепке алуы үшін кемінде он
күнтізбелік күн мерзімге ұзартады.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы енгізілген өзгерістерді және (немесе)
толықтыруларды көрсете отырып, нақтыланған конкурстық құжаттаманы тапсырыс
берушінің интернет-ресурсында жариялайды.
7. Сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру
үшін әлеуетті өнім берушілермен кездесуді көздемейді.
3. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімді ресімдеуге
қойылатын талаптар және конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға
өтінімдер салынған конверттерді әлеуетті өнім берушілердің табыс етуі
Конкурсқа қатысуға өтінім
8. Конкурсқа қатысуға өтінім мемлекеттік сатып алуға қатысуға үміткер әлеуетті өнім
берушінің осы конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес
қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісімін білдіру нысаны болып табылады.
9. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушыға ұсынатын конкурсқа қатысуға өтінім:
1) осы конкурстық құжаттамаға 3-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім беруші толтырған
және қол қойған өтінімді;
2) әлеуетті өнім берушінің жалпы біліктілік талаптарға сәйкестігін растау үшін ол
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ұсынатын құжаттардың тізбесін:
құқықтық қабілеттілігін растайтын нотариалды куәландырылған келесі құжаттарды:
заңды тұлға қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда,
заңды тұлға заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғының нотариалды
куәландырылған көшірмесін ұсынады.
лицензиялардың және/немесе патенттердің, куәліктердің, әлеуетті өнім берушінің
қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды
куәландырылған көшірмелерін;
заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәліктің нотариалдық
куәландырылған көшірмесін. Егер заңды тұлға қызметін заңнамада белгіленген тәртіппен
бекітілген Үлгі жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік тіркеу туралы
өтініштің нотариалдық куәландырылған көшірмесін;
құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай
құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы
қамтылмаған жағдайда) нотариалдық куәландырылған үзіндісін не конверттерді ашу
күнінің алдындағы бір айдан кеш емес берілген акция ұстаушылардың тізілімінен
белгіленген тәртіппен қол қойылған және мөрмен куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын;
3) әлеуетті өнім берушінің және (немесе) оның қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп
орындаушыларының) арнайы біліктілік талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар:
осы конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік
сатып алу процесіне қатысуға арналған біліктілік туралы мәліметтерді;
Егер әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтердің бірлесіп орындаушыларын тартуды
көздеген жағдайда, әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға
тартылатын бірлесіп орындаушылардың жалпы және арнайы біліктілік талаптарға
сәйкестігін растайтын құжаттарды беруге тиіс;
осы конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алудың мәні болып
табылатын қызметтерді көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар және әлеуетті өнім
берушінің қызмет көрсетулер көлемінің үштен екісінен астам жиынтығында бірлесіп
орындауға беруге тыйым салу шарты туралы мәліметтерді;
4) көрсетілетін қызметтердің техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын
сипаттай отырып, қызметтерді көрсету мерзімдері және (немесе) көлемдері, әдістері
суреттелген техникалық ерекшеліктерді;
5) әлеуетті өнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті
өнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті өнім берушінің мүдделерін
білдіретін адамға (адамдарға) конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою және конкурстық

4 / 34

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
04.05.2013 16:14

комиссияның отырыстарына қатысу құқығына сенімхат.
Конкурсқа қатысу үшін конкурстық өтінімді рәсімдеу мен ұсыну тіліне қойылатын
талаптар Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңнамасына сәйкес.
Конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар
10. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушыға тігілген түрде, нөмірленген беттерімен береді және соңғы беті оның
қолымен және мөрімен куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға өтінімнің техникалық бөлігі (тігілген түрде, нөмірленген беттерімен,
соңғы беті әлеуетті өнім берушінің қолымен және мөрімен куәландырылған түрде жеке
беріледі.
11. Конкурсқа қатысуға өтінім басып шығарылуы немесе өшірілмейтін сиямен жазылуы
және оған әлеуетті өнім беруші қол қоюы, мөрмен бекітілуі тиіс.
12. Конкурстық өтінімде әлеуетті өнім беруші грамматикалық немесе арифметикалық
қателерді жөндеу қажет жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай
кірістірмелер, өшірулер немесе қосымша жазулар болмауға тиіс.
13. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді конвертке желімдейді, оның беткі
жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы (егер ол
&quot;кешікті&quot; деп жарияланса, конкурсқа қатысуға өтінімді ашпаған күйінде
қайтару мақсатында), мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен
почталық мекен-жайы, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың дәл атауы, сондай-ақ
мынадай мазмұндағы мәтін көрсетілуге тиіс: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҮКIМЕТТIК ЕМЕС ҰЙЫМДАРЫМЕН кәмелетке толмаған балалардың қызығушылықтары
мен заңды құқықтарың қорғауға және қолдауға бағытталған әлеуметті - құқықтық
қызметтердi көрсетуi мен ӘЛЕУМЕТТIК МАҒЫНАЛЫ ЖОБАЛАРДЫҢ ОРЫНДАУЫ
БОЙЫНША КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ
КОНКУРС» және «2013 жылы 24 мамыр күні 11 сағат 00 минутқа дейін ашпаңыз».
Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі
14. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер не олардың уәкілетті өкілдері
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға қолма-қол немесе тапсырысты пошталық
байланысты пайдалана отырып, 2013 жылы «24» мамыр күні
10 сағат 00 минутқа дейін (қоса алғанда) мына мекен-жай бойынша береді: 010000,
Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11 үй, 715-кабинет, конкурсқа
қатысуға өтінімді қабылдау мен тіркеуге жауапты Д.Ж. Қасенов. 15. Мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі біткеннен кейін
өткізілген барлық конкурстық өтінімдер ашылмайды және конкурсқа қатысуға өтінімдер
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салынған конверттерде көрсетілген деректемелер бойынша оларды ұсынған әлеуетті
өнім берушілерге не алғаны туралы қолхатпен әлеуетті өнім берушілердің тиісті уәкілетті
өкілдеріне жеке өздеріне қайтарылады.
16. Әлеуетті өнім берушілер немесе олардың уәкілетті өкілдері ұсынған конкурсқа
қатысуға өтінімдерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының жауапты адамы, ал
тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет
еткен жағдайларда конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімдерді
қабылдау күні мен уақытын көрсете отырып, тиісті журналға тіркейді.
17. Осы конкурстық құжаттамада көзделген конкурсқа қатысуға өтінімдерді ресімдеуге
қойылатын талаптар бұзылған өтінімдер салынған конверттер конкурсқа қатысуға
қабылданбайды және тіркелмейді.
Конкурстық өтінімдерді өзгерту және оларды қайтарып алу
18. Әлеуетті өнім беруші өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін конкурстық өтінімдерді
берудің соңғы мерзімі біткенге дейін өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуі немесе
қайтарып алуы мүмкін. Өзгеріс енгізу конкурсқа қатысуға өтінімнің өзі сияқты
дайындалуы, желімделуі және ұсынылуы тиіс.
Конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу туралы хабарлама әлеуетті өнім беруші қол
қойған және мөрмен бекітілген сатып алуды ұйымдастырушының атына еркін түрде
жазылған өтініш түрінде ресімделеді.
Конкурсқа қатысуға өтінімге өзгеріс енгізу не конкурсқа қатысуға өтінімді қайтарып алу,
егер оларды мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді
берудің түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін алған болса, жарамды болып табылады.
19. Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті ұсынудың түпкілікті мерзімі
аяқталғаннан кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайтарып алу сияқты, оларға
өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.
20. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада белгіленген
конкурсқа қатысуға өтінімдердің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін он күнтізбелік
күннен кешіктірмей нақты уақыт кезеңіне арналған өтінімнің қолданылу мерзімін ұзарту
туралы әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуын жасауға құқылы. Әлеуетті өнім беруші
оның конкурсқа қатысуға өтінімінің мерзімі ішінде конкурс тәсілімен жүргізілетін
мемлекеттік сатып алуға қатысу құқығын жоғалтпастан, мұндай сұрау салудан бас
тартуға құқылы.
21. Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға оның қатысуымен
байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тапсырыс беруші, мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптама комиссиясы, сарапшы конкурс
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тәсілімен мемлекеттік сатып алудың нәтижелеріне қарамастан, осы шығыстарды өтеу
жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.
4. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдер салынған
конверттерді конкурстық комиссияның ашуы
22. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі келген барлық
әлеуетті өнім берушілердің немесе олардың уәкілетті өкілдерінің қатысуымен конкурстық
комиссия 2013 жылы «24» тамыз күні 11 сағат 00 минутта мына мекен-жай бойынша:
010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11 үй, 702-кабинетте
жүргізеді.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарландыруында (хабарламасында)
және осы конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде және тәртіппен ұсынылған
әлеуетті өнім берушілердің өтінімдер салынған конверттері ашылуға жатады.
Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа қатысуға бір ғана өтінім ұсынылса, онда сондай-ақ
конкурсқа қатысуға арналған осы өтінім ашылады және қаралады.
23. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді 010000, Астана қаласы,
Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көшесі, № 11 үй, 702-кабинетінде (мәжіліс залында) ашу
рәсіміне қатысқалы отырған әлеуетті өнім берушілердің уәкілетті өкілдері 2013 жылы
«24» тамыз күні 10 сағат 30 минуттан 10 сағат 55 минутқа дейін өздерінің қатысуын
растай отырып, олардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарды көрсетуге және әлеуетті
өнім берушілерді тіркеу журналына тіркелуге тиіс.
Әлеуетті өнім берушілер мен олардың уәкілетті өкілдері конкурстық комиссияға
конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жазу үшін пайдалануға
ниет етіп отырған аудио және бейне жазбаның техникалық құралдары туралы хабардар
етуге тиіс.
24. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі конкурстық
комиссияның отырысына қатысып отырған әлеуетті өнім берушілер мен олардың уәкілетті
өкілдерінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілінің, конкурстық
комиссияның, конкурстық комиссия хатшысының қызметіне араласуына жол берілмейді.
25. Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысында:
1) осы конкурстық құжаттамада ол туралы мәліметтер көрсетілген мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі, ал тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы бір тараптан әрекет еткен жағдайларда конкурстық комиссияның
хатшысы қатысушыларды мыналар туралы хабардар етеді:
конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы туралы;
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конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған әлеуетті өнім берушілердің саны;
әлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларының бар немесе жоқ екендігі, сондай-ақ
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың ережелерін
түсіндіру жөніндегі әлеуетті өнім берушілермен кездесу өткізгені;
конкурстық құжаттамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізу фактісінің, сондай-ақ
себептерінің бар немесе жоқ екендігі;
тиісті тіркеу журналына тіркелген конкурсқа қатысуға өтінімдерді белгіленген мерзімде
ұсынған әлеуетті өнім берушілер;
2) конкурстық комиссияның төрағасы не конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан
төраға белгілеген тұлға:
конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашады және өтінімде қамтылған
құжаттардың тізбесін және олардың қысқаша мазмұнын жария етеді;
3) конкурстық комиссияның хатшысы:
конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді;
әлеуетті өнім берушінің уәкілетті өкілдерін конкурстық комиссия отырысының көрсетілген
хаттамасының көшірмесін ала алатын мерзім туралы хабардар етеді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі конкурстық комиссия
отырысының хаттамасына конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған барлық
мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы әр бетіне қол қояды.
Конкурстық комиссияның көрсетілген отырысы хаттамасының көшірмесі конкурсқа
қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі конкурстық комиссияның
отырысына қатысқан әлеуетті өнім берушіге немесе уәкілетті өкілдерге конкурстық
комиссияның көрсетілген отырысы өткізілген күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен
кешіктірмей, ал қатыспағандарға - олардың жазбаша сұрауы бойынша сұрау алынған
күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.
5. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға өтінімдерді
олардың конкурстық құжаттама талаптарына
сәйкестігі мәніне конкурстық комиссияның қарауы және
әлеуетті өнім берушілерді конкурсқа қатысуға жіберу
26. Конкурсқа қатысуға
өтінімдерді қарауды конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілердің арасынан
біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті
өнім берушілерді анықтау және оларды конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында
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конкурстық комиссия жүзеге асырады.
27. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия:
1) конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім берушілерден конкурсқа қатысуға
өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін олардың өтінімдеріне
байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда сұратуға;
2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында тиісті
мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажетті ақпаратты жазбаша
нысанда сұратуға құқылы.
Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттеріне жол
берілмейді. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес
келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімді жеткіліксіз
құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға өтінімде ұсынылған құжаттарды
ауыстыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған
әрекеттері түсініледі.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімді, егер онда ұсынылған өтінімнің
мәнін қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса,
конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретін деп қарайды. 28. Конкурстық
комиссия мынадай жағдайларда әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес
емес деп таниды:
1) әлеуетті өнім берушінің және ол тартатын қоса орындаушыныңбіліктілік талаптарына
сәйкестігін растауға арналған құжатты (құжаттарды) ұсынбаған не тиісті түрде
ресімделмеген күйде ұсынған;
2) оның сәйкестігін растауға арналған құжаттарда қамтылған ақпарат негізінде біліктілік
талаптарына сәйкессіздік, сондай-ақ ол тартатын қосалқы мердігердің (бірлесіп
орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкессіздік фактісі анықталған;
3) біліктілік талаптары жөнінде жалған ақпарат ұсынған.
Әлеуетті өнім берушіні Заңның 9-бабының 1-тармағында және Ереженің 87-1 және 87-2
тармақтарында көзделмеген негіздемелер бойынша біліктілік талаптарына сәйкес емес
деп тануға жол берілмейді.
29. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші, егер:
1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушы біліктілік
талаптарына сәйкес емес деп айқындалса;
2) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;
3) конкурсқа қатысуға арналған оның өтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына
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сәйкес емес деп айқындалса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы
болып танылмайды).
Егер әлеуетті өнім беруші осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген негіздемелер
бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмесе, онда:
конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада осындай әлеуетті өнім берушінің конкурсқа
қатысуға өтінімін кейінге қалдыру негіздемесі көрсетіледі;
Заңның 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер
белгіленген тәртіппен мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушыларының тізіліміне
енгізілуге жатады.
30. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:
1) біліктілік талаптарына және конкурсқа қатысуға жіберілетін (конкурсқа қатысушылар)
конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді
айқындайды;
2) мынадай өлшемдердің проценттік мәнін қолданады:
әлеуетті өнім берушіде:
өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып табылатын көрсетілетін
қызметтер нарығында жұмыс тәжірибесінің;
мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес сапаның сертификатталған менеджмент
жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) болуын;
мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментінің
сертификатталған жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) және (немесе) Қазақстан
Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес экологиялық таза өнім
стандартына сәйкестікті растаудың болуын;
жергілікті мазмұнының болуы.
Конкурсқа қатысуға бір конкурстық өтінім берілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық
комиссия барлық ұсынылған конкурстық өтінімдерді бағалау және салыстыру кезінде
Заңның 17-бабының 4-тармағында санамаланған, конкурстық құжаттамада айтылған
өлшемдерді ескереді және оларды тең мөлшерде барлық конкурстық өтінімдерге
қолданады.
Әлеуетті өнім беруші конкурстық баға ұсынысына әсер ететін өлшемді растайтын
құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуетті өнім берушіге
конкурстық баға ұсынымын шартты азайтуды қолданбайды. Конкурстық баға ұсынымын
шартты азайтуды қолдану үшін әлеуетті өнім беруші ұсынған шарттар мемлекеттік сатып
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алу туралы шартқа енгізілуі тиіс.
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатын әлеуетті
өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесін қараған кезде конкурстық комиссия
осы конкурста қызметтерді көрсету нарығында ғана жұмыс тәжірибесін қарайды. Бұл
ретте конкурстық комиссия конкурстық өтінімнің бағасын шартты түрде әлеуетті өнім
берушінің бір жылдан бастап, көрсетілетін қызметтердің нарықтағы жұмыс тәжірибесінің
болған әрбір жылға жарты процентке (0,5%), бірақ бес проценттен аспай азайтады. Бір
жылға дейін жұмыс тәжірибесі болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент
белгіленбейді. Осы өлшемнің конкурстық өтінімінің шартты бағасына жиынтық пайыздық
әсері бес пайыздан аспауға тиіс.
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес сапа
менеджменті жүйесін сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық
комиссия осындай конкурстық өтінімнің бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.
Мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару
менеджментінің сертификатталған жүйесін сертификаттауды растайтын және (немесе)
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес
экологиялық таза өнім стандартына сәйкестігін растайтын құжат болған кезде
көрсетілетін қызметтер бойынша конкурстық комиссия осындай конкурстық өтінімнің
бағасын шартты түрде екі пайызға азайтады;
Жергілікті мазмұнның болуын қарастыру кезінде конкурстық комиссия конкурстық
өтінімнің шартты бағасын жергілікті мазмұнның әрбір пайызы үшін нөл бүтін оннан бір
(0,1) пайызға азайтады.
Көрсетілетін қызметтерді әлеуетті өнім берушінің жергілікті мазмұны жалпы еңбекақы
төлеу қорынан мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылған
Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу құнының және осы конкурс
(лот) бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін көзделген жалпы сомадан
тікелей де, қосалқы мердігер шарттарын жасасу арқылы да тауарларды, көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үшін әлеуетті өнім беруші
сатып алатын тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы
резиденттерінің жеткілікті қайта өңдеу немесе толық өндіру өлшемдеріне сәйкес тауарда
(тауарларда) белгіленген қазақстандық мазмұнның үлесі (үлестері) құнының пайыздық
мазмұны ретінде анықталады.
Конкурстық комиссия жұмыстардың отандық әлеуетті өнім берушісінің конкурстық
өтінімінің бағасын бес пайызға азайтады.
3) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді және конкурсқа
қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің (конкурсқа қатысушылардың)
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық баға ұсыныстарын беру күнін,
уақытын, орнын белгілейді.
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31. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға отырысқа қатысқан барлық
мүшелері, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы
хаттамаға қол қойылған күннен кейінгі бір жұмыс күні ішінде көрсетілген хаттаманың
көшірмесін конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық әлеуетті өнім берушілерге береді
немесе жібереді, сондай-ақ қол қойылған хаттаманың мәтінін тапсырыс берушінің
интернет-ресурсында орналастырады. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға
жіберу туралы шешімі Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағымдалуы мүмкін.
6. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға
ұсыныстарын ресімдеуі
32. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер (конкурсқа қатысушылар)
ұсынатын конкурстық баға ұсыныстары 5-қосымшаға сәйкес мынадай түрде ресімделеді:
1) конкурстық баға ұсынысының нысаны басылуы немесе өшірілмейтін сиямен жазылуы
және оған әлеуетті өнім беруші қол қоюы және оның мөрімен бекітілуі тиіс;
2) конкурстық баға ұсынысында әлеуетті өнім берушінің грамматикалық қателерді түзетуі
қажет болатын жағдайларды қоспағанда, жолдар арасында ешқандай өндірме,
өшірілген сөздер немесе толықтырулар болмауға тиіс;
3) отандық әлеуетті өнім берушілердің конкурстық баға ұсыныстары теңгемен берілуге
тиіс.
33. Әлеуетті өнім беруші конкурстық баға ұсынысын конвертке желімдейді, оның беткі
жағында әлеуетті өнім берушінің толық атауы, сондай-ақ мынадай мазмұндағы мәтін
көрсетілуге тиіс: «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҮКIМЕТТIК ЕМЕС
ҰЙЫМДАРЫМЕН кәмелетке толмаған балалардың қызығушылықтары мен заңды
құқықтарың қорғауға және қолдауға бағытталған әлеуметті - құқықтық қызметтердi
көрсетуi мен ӘЛЕУМЕТТIК МАҒЫНАЛЫ ЖОБАЛАРДЫҢ ОРЫНДАУЫ БОЙЫНША
КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРС» –
КОНКУРСТЫҚ БАҒА ҰСЫНЫМЫ – «2013 жылы «___»_________, «___» сағат «____»
минутқа ДЕЙІН АШУҒА БОЛМАЙДЫ». (конкурстық баға ұсыныстары салынған
конверттерді беру күні, уақыты және орны конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы
хаттамада көрсетіледі).
Қатысушының бір конкурстық баға ұсынысынан артық баға ұсынысын табыс етуіне, сол
сияқты конкурстық баға ұсынысын кері қайтарып алуына не ұсынылған конкурстық баға
ұсынысына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуіне жол берілмейді.
7. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын
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конкурстық комиссияның бағалауы мен салыстыруы
және конкурс жеңімпазын анықтау
34. Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген күні, уақытта және
орында конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын
бағалау және салыстыру бойынша отырыс өткізеді.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттамада белгіленген мерзім
аяқталғанға дейін конкурстық баға ұсыныстары бар конверттер ұсынған конкурсқа
қатысушылар туралы мәліметтерді конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу журналына
хронологиялық тәртіппен енгізеді.
Конкурстық комиссия отырысында конкурстық комиссияның төрағасы не төраға
конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан белгілеген тұлға:
конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді оларды
тіркеудің хронологиялық тәртібімен ашады;
конкурстық баға ұсыныстарын ұсынған конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға
ұсыныстарын хронология тәртібімен жария етеді;
конкурстық комиссияның хатшысына ашылған конкурстық баға ұсыныстары салынған
конверттерді береді.
35. Конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері конкурстық баға
ұсыныстары бар конверттердің мазмұнымен танысуға құқылы.
36. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық
комиссия отырысына конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері
аудио және бейне түсірілімдер жүргізу құқығымен қатысуға құқылы. Бұл ретте конкурсқа
қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері конкурстық комиссияны
көрсетілген техникалық құралдарды қолдану туралы хабардар етуге тиіс.
37. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру рәсімін жеңілдету үшін
конкурстық комиссия әр түрлі валютада берілген конкурстық баға ұсыныстарының
барлық бағаларын Қазақстан Республикасының валютасына - конкурстық баға
ұсыныстарын бағалау және салыстыру жөніндегі конкурстық комиссияның отырысы
болатын күнге Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағам бойынша
теңгеге аударады.
38. Конкурстық комиссия:
1) конкурсқа қатысушылардың конкурс тәсілімен көрсетілетін қызметтерді осы
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мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру үшін бөлінген сомадан асатын конкурстық баға
ұсыныстарын кері қайтарады;
2) егер оның бағасы демпингтік болып табылса, конкурсқа қатысу-шының конкурстық
баға ұсынысын кері қайтарады;
3) егер осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген негіздемелер бойынша
конкурстық баға ұсыныстары кері қайтарылғаннан кейін конкурсқа қатысушылардың екі
және одан көп конкурстық баға ұсыныстары конкурсқа қатысатын болса, конкурсқа
қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген өлшемдердің проценттік мәнінің
олардың конкурстық баға ұсыныстарына қатысты қолдану арқылы осы конкурсқа
қатысушылардың шартты бағасын айқындайды;
4) ең төмен шартты баға негізінде конкурстың жеңімпазын анықтайды.
39. Конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру
және конкурс жеңімпазын анықтау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия конкурс
тәсілімен қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттама
ресімдейді. Конкурс тәсілімен қызмет көрсетулерді мемлекеттік сатып алу нәтижелері
туралы хаттаманың әрбір бетіне конкурстық комиссияның отырысқа қатысқан барлық
мүшелері, сондай-ақ хатшысы қол қояды.
40. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ол туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға
өтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті өнім берушінің жазбаша сұрау салуын
алған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей оған конкурс тәсілімен мемлекеттік
сатып алу нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін қайтарусыз негізде ұсынуға
міндетті.
8. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік
сатып алу туралы келісімшарт
41. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол
қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Заңның талаптарына сәйкес және
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Үлгі шарт негізінде көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу туралы шартқа тапсырыс беруші қол қояды және өнім берушіге
жібереді.
42. Тапсырыс беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған
сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.
43. Заңның 37-бабының 6, 7 және 8-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт бір
қаржы жылынан артық мерзімге оны жасасу туралы ережелерді қамтуы тиіс.
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44. Шарт мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы жағдайларды
қамтуы тиіс.
44- 1. Отандық тауар өндірушілер мен жұмыстардың, қызметтердің отандық өнім
берушілерімен шарттар тауар жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету үшін
алдын ала төлемдер мен толық төлемдер туралы талаптарды қамтуы тиіс. Бұл ретте
толық төлемнің мерзімі аталған шарт бойынша міндеттерді орындаған күннен бастап
отыз күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
45. Егер әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы
шартты тапсырыс берушіге ұсынбаса немесе мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасасып, конкурстық құжаттамада көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу
туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда мұндай әлеуетті өнім
беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарған болып саналады.
46. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс
күні ішінде мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді
енгізеді.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді өнім беруші
мемлекеттік сатып алу туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін
уақтылы, толық және тиісті түрде орындауға кепілдік ретінде енгізеді.
Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мөлшерін мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мөлшерін мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру Ережесінің 158-тармақшасына сәйкес белгілейді.
Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:
1) тапсырыс берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;
2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп
танылған жағдайда тапсырыс беруші:
1)
тиісті мәліметтерді уәкілетті органға ұсынады және мұндай әлеуетті өнім берушіні
мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы талап-арызбен сотқа
жүгінеді;
2)
мұндай әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға
мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан
жалтаруымен келтірілген шығындарды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге
құқылы.
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1-қосымша
Сатып алынатын қызметтер тізбесі
Қазақстанның Республикасының үкiметтiк
емес ұйымдарымен кәмілетке толмаған балалардың қызығушылықтары мен заңды
құқықтарың қорғауға және қолдауға бағытталған әлеуметті - құқықтық қызметтердi
көрсетуi, әлеуметтiк мағыналы жобалардың орындауы бойынша
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурс

Тапсырыс берушінің
Қызметтер
аты
атауы

(ИНКОТЕРМС
2000
сәйкес )
%
те
ң
1

1.

*

Қызмет көрсету мерзімі
Қызмет көрсету орны
Аванстық төлем кө
Конкурс әдісімен
(лотмемлекеттік
№ бойынша
сатып алу үшін
), бөлінген сома
ге
2
3
4

«Астана қаласының«Қазақстан
Білім басқармасы»
Республикасының
ММ
үкiметтiк емес ұйым
Қызм

* Көрсетілетін қызметтердің толық сипаттамасы техникалық ерекшелікте
көрсетіледі.
Астана қаласының
Астана қаласының
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Білім басқармасы басшысының орынбасары
басқармасы басшысының орынбасары

Білім

__________________
Л.
Курило

_______________ Б.К.

Сматаева

2-қосымша
Сатып алынатын қызметтердің техникалық
өзіндік ерекшелігі
Конкурстық өтінімнің бөлігін құрайтын
және көрсетілетін әлеуметтік қызметтердің сапалық және техникалық сипаттамалары
көрсетілген құжаттар жобалар түрінде берілуі және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:
1.

1-қосымшаға сәйкес лоттың нөмірі және көрсетілетін қызметтің атауы:

____________________________________________________________________________
_. 2.
Сатып алынатын қызметтің ұйымның миссиясына сәйкес келуінің негіздемесі
(құрылтай құжаттарына сәйкес ұйым қызметінің негізгі бағыттарына, мақсаттарына):
____________________________________________________________________________
_.
3.
Ұйымның конкурсқа қатысу мақсаты:
____________________________________.
4.
Қызметтерді көрсету жөніндегі
іс-шаралар жоспары:________________________.

1

2

3

4

5
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5. Қызметтерді көрсетуге арналған, Тапсырыс беруші белгілеген сомадан
аспайтын, жоспарланған шығыстар:
№
Шығыстардың түр

1

2

3

4

ЖИЫНЫ
6. Қосымша қаржы тарту мүмкіншілігі туралы мәліметтер:
__________________________________________________________________
7. Жобаны іске асырудағы меншікті салымының көлемі:
________________________________________________________________
8. Қызметтің тиімді көрсетілуін қамтамасыз ету үшін олардың мақсатқа лайықтылығына
негізделген жұмыс әдістері, түрлері, соның ішінде ұйымның (қатыстырылатын
мамандардың) қызметті қолдану жөніндегі жұмыс тәжірибесі, олардың табыстылығы
жөніндегі, соның ішінде халықаралық тәжірибе негізіндегі нақты мысалдар (Іс-шаралар
жоспарына сәйкес толтырылады):
____________________________________________________________________________
_.
9. Өлшеудің сандық және сапалық параметрлері көрсетілген күтілетін нәтижелер,
соның ішінде:
жоспарланған іс-шараларды өткізудің нәтижесінде қамтылатын
азаматтардың нақты саны: ___________________________________________;
мақсатты топтардың өкілдеріне қатысты пайда болатын жағымды өзгерістерді
сипаттау _______________________________________________;
жоспарланған іс-шаралардың Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму
Стратегиясымен, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жыл
сайынғы Жолдауларымен белгіленген мемлекеттік саясаттың стратегиялық мақсаттары
мен міндеттеріне қол жеткізуге болжалды әсері:
___________________________________;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы «18» ақпандағы № 238-6қ қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасы Дін істер агенттігінің 2012 – 2016 жылдарға арналған
стратегиялық жоспарының көрсеткіштеріне қол жеткізуге жобаның болжалды әсерін
сипаттау: ___________________________________________________;
10. Жоба жоспарымен қарастырылған іс-шаралар мақсаттарына жету жобасының
бастаушысы - ұйым қызметінің тиімділігін бағалау индикаторы өлшемінің сипаты (әрбір
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іс-шараға бөлек). Индикатордың сипаттамасы: қысқаша атауын, анықтамасын (яғни, бұл
индикатор нені білдіретіні туралы дәл әрі біржақты анықтаманы), осы индикатор
өлшемінің құралына, өлшеу кезеңділігіне сілтемені қамтуы қажет;
11. Қызмет көрсету саласын меңгерген білікті сарапшы мамандарды көрсету, олардың
пікірлері қызмет көрсетудің тиімділігін бағалау құралы ретінде пайдалану көзделеді.
Ескертпе. 1-11-тармақтар міндетті толтыруға жатады. Бұдан әрі ұсынылатын ақпарат
техникалық өзіндік ерекшеліктің бөлігі болып табылады және ол өнім беруші конкурсқа
қатысу туралы шешімді қабылдаған кезде және техникалық өзіндік ерекшеліктің мәтінін
әзірлеу барысында ескерілуі тиіс. Ұсынылып отырған мәтін көшірілмеуі және өнім беруші
әзірлейтін техникалық өзіндік ерекшеліктің мәтініне енгізілмеуі тиіс.
1. Қызмет көрсету:
бірнеше кезеңде: талдау баяндама (ақпараты, әдістемелік құрал және т.б.) дайындаумен
аяқталатын қызмет көрсету саласын жан-жақты талдау; осыған ұқсас қызметтерді
көрсету жөніндегі халықаралық тәжірибені зерделеу; техникалық тапсырмаға сәйкес
және талдау нәтижесінде алынған мәліметтер негізінде қызмет көрсету; жоба
нәтижелері бойынша мемлекеттік органдар үшін шығармашылық есеп пен ұсынымдар
дайындау;
Тапсырыс беруші белгілеген мерзімдерде;
Тапсырыс беруші мақұлдаған іс-шаралар жоспары бойынша көрсетіледі.
2. Рұқсат етілген шығыстар:
Жобаны iске асыру мақсатында келесi шығындарға рұқсат етiледi: Салық өндiрудi есепке
алып жобаның қатысушыларының еңбекақысы; канцелярия шығындар; шараның
қатысушыларының орналастыруы үшiн бөлменiң жалдауы(жалдауға төлем орташа
нарықтық бағадан аспауы керек); типографиялық шығындар; жарнамалық өнiм, соның
iшiнде бейне өнiмнiң жасауы; салтанатты ашылу және (реквизиттiң жалдауы, костюмдар,
жабдық, жабдық, жарық арқылы және дыбыс шығару) шараның жабуын материалдық
камтамасыз ету; бөлменiң ресiмдеуi; әдiстемелiк әдебиеттiң алуы; сарапшылардың
еңбекақысы; марарпаттау; көлiк қызметтері (егер қызмет көрсету түрі паркті жаңарту,
жөндеу жұмыстарын қоспағанда шығындар сметасында ескерiлсе); келiсiм шарты
бойынша мамандардың еңбекақысы; залды жалдау, спорттық құрылғылар, спорттық
құрал-жарақ және тағы басқа қажетті шығындар.
Тек қана жобаны iске асыруға қатысты шараларға бағытталған тиiстi құжаттармен
нығайған және қаржы есептеу нәтижесiнде қайтарған тиiстi қызметке тиiстi
ерекшеленген құралдар.
Ескерту:
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оргтехниканы жалдау және сатып алу үшін ақшалай қаражатты жұмсауға рұқсат
етiлмейдi

3. Қаржылық операциялардың жүзеге асырылуына қойылатын талаптар:
ұйым және үшiншi тараптарға шараларының өткiзуi бойынша қызметтердiң берiлуiне
рұқсат етiлмейдi;
iссапар шығындарының төлеуi бойынша қызметтердiң үшiншi тараптарына берiлуге
рұқсат етiлмейдi;
шығармашылық және қаржылық есептер тапсырыс берушінің көрсетілген қызметінің
нәтижесі бойынша тапсырылады.
4. Халықты жобаның іс-шараларымен қамтуды жоспарлау кезінде мынадай сандық
көрсеткіштерді ескеру қажет:

акция
кемінде 30-50 адам
конференция
кемінде 30-50 адам
дөңгелек үстел
кемінде 20-30 адам
семинар
кемінде 15-20 адам
тренинг
кемінде 15-20 адам
5. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс қаражаты есебінен көрсетілетін
барлық қызметтер Тапсырыс берушінің немесе оның уәкілетті өкілінің сыртқы
мониторингіне жатады.
6. Қызметті көрсетумен байланысты барлық
іс-әрекеттер Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс, интернет-ресурсе
www.bilim.astana.kz
жіберу қажет.
7. Қызметті көрсетудің нәтижелері конкурс нәтижелері бойынша өнім берушімен
жасалатын Қызметтерді көрсету туралы шартта белгіленген тәртіппен және
мерзімдерде Тапсырыс берушіге берілуі тиіс.
________________________________
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Лоттың №
1.

Көрсетілетін қызме

Кәмелетке толмаған балалардың қызығушылықтары
Өткiзу мерзiм
мен

3-қосымша Конкурсқа қатысуға өтінім (заңды тұлғалар үшін) Кімге
__________________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі)
Кімнен
__________________________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы көрсетіледі) 1. Конкурсқа қатысуға үміткер заңды
тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:

Заңды тұлғаның банктік деректемелері (СТН, БСК, ЖСК), сондай-ақ заңды тұлғағ
Заңды тұлғаның бірінші басшысының аты-жөні
2._________________ (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) осы өтініммен
конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету қажет)
әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада
көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға келісім
білдіреді.
3. Әлеуетті өнім беруші осы өтініммен «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің
бұзылуы жоқтығын растайды.
Осымен, сондай-ақ әлеуетті өнім
берушінің Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен Заңның
37-бабының 10-тармағында көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
туралы шартты бұзуға келісім білдіреді.
4. Әлеуетті өнім беруші конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық
қабілеттілігі, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы көрсетілетін
қызметтерді дұрыс емес ақпарат бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және
сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін
растайды.
Әлеуетті өнім беруші осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін
құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті
қабылдайды.
5. тармақ алынып тасталды – ҚР Үкіметінің 2008.12.31. № 1356 (қолданысқа енгізілу

21 / 34

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
04.05.2013 16:14

тәртібін 3-т.қараңыз) Қаулысымен.
6. тармақ алынып тасталды – ҚР Үкіметінің 2008.12.31. № 1356 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 3-т.қараңыз) Қаулысымен.
7. тармақ алынып тасталды – ҚР Үкіметінің 2008.12.31. № 1356 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 3-т.қараңыз) Қаулысымен.
8. тармақ алынып тасталды – ҚР Үкіметінің 2008.12.31. № 1356 (қолданысқа енгізілу
тәртібін 3-т.қараңыз) Қаулысымен.
9. Осы конкурстық өтiнiм___күн iшiнде қолданылады.
10. Бiздiң конкурстық өтiнiм жеңдi деп танылған жағдайда, бiз мемлекеттiк сатып алу
туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi шарттың жалпы сомасының үш пайызын
құрайтын сомада енгiземiз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын
қамтамасыз етудi енгiзу көзделген болса көрсетiледi).
11. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасу сәтiне дейiн конкурсқа қатысуға осы
өтiнiм Сiздiң оны жеңдi деп тапқан хабарламаңызбен бiрге бiздiң арамыздағы мiндеттi
түрдегi шарт рөлiн орындайтын болады.
_________________________________________________
______________________________/__________________/
(Заңды тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң лауазымы, Т.А.Ә. және қолы)
Толтырылған күнi___________________________________
М.О.

4-қосымша
Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
(әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу кезiнде толтырады)
1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы _________________________________________
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2. Соңғы он жыл ішінде әлеуетті өнім берушінің көрсеткен қызметтері конкурсында дәл
осындай сатып алынатын қызметтердің (олар болған кезде) көлемі, теңгемен
__________________________________

3. Расталатын құжаттардың көшірмесін тіркеп, қызметтер көрсету үшін әлеуеттi
өнiм берушiде мынадай жабдықтар (тетiктер, машиналар) бiрлiгiнiң болуының елеулi мәнi
бар. Әлеуеттi өнiм берушi төмендегi кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап
беруі тиiс:
Жабдықтардың (тетiктердiң, машиналардың)
Қолда бар бiрлiктерд
түрi

4. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбекақы төлеу қоры*

Р/с

1
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2
3
Жалпы еңбекақы төлеу қоры
ҚР азаматтарының еңбекақысының барлығы
5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол
жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау
___________________________
____________________________________________.
6. Ұсынымдар туралы мәлiмет, олар болған кезде. Ұсыным хаттарды, басқа заңды және
(немесе) жеке тұлғалардың басқа да пiкiрлерi санамаланған және қоса берілген
___________________________________.
Ескертпе: * толтырмауға болады.
Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

Қолы____________________

5-қосымша
__________________________________ әлеуеттi өнiм берушi бағаларының кестесi
(әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы)
(лоттың нөмірі көрсете отырып, әрбір лотқа жеке толтырылады)

24 / 34

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
04.05.2013 16:14

1

Қысқаша сипаты

2

Шығарылған елi (жұмыстарды сатып алу кезiнде алынып тасталады

3

Дайындаушы зауыт (жұмыстар мен қызметтердi сатып алу кезiнде а

4

Өлшем бiрлiгi

5

_______бiрлiктің бағасы ___________ ИНКОТЕРМС 2000 шарттары

6

Саны (көлемi)

7

Барлық бағасы =__________ 5-бет х 6-бет,

8

Жалпы бағасы,_________ИНКОТЕРМС 2000 шарттары бойынша ___

Бiз Сiздердiң конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келiсемiз.
________________________
_______________________
(Қолы)
(лауазымы, Т.А.Ә.)
М.О.
Ескертпе:
әлеуеттi өнiм берушi жалпы бағаның құрауыш бөлiктерiн көрсетпеуi де мүмкiн, бұл ретте
осы жолда көрсетiлген бағаны әлеуеттi өнiм берушiнiң барлық шығындарын, болған
кезде жеңілдіктерді ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға
жатпайды.
6-қосымша
Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
__________________

_________ ж. _____ _______________

(Орналасқан жері)
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын ______________________________
(Тапсырыс берушінің толық атауы)
атынан,___________________________________________________________
(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
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бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын
____________________________________________________________атынан
(өнім беруші - конкурс жеңімпазының толық атауы)
_____________________________________ негізінде әрекет ететін
(Жарғының, Ереженің және т.б.)
__________________________________________________________________
(уәкілетті адамның лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты)
екінші тараптан, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі - Заң) және конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде _____ жылы ___ _______
өткен осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына
төмендегілер туралы келісімге келді:
1. Өнім беруші (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) мөлшердегі сомаға
(бұдан әрі - Шарттың бағасы) _________________________ көрсетілетін қызметтерді
Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алды.
2. Осы Шартта төменде санамаланған ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:
1) «Шарт» - тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Заңға және Қазақстан
Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша
нысанда тіркелген, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен
бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған
азаматтық-құқықтық акт;
2) «Шарттың бағасы» - тапсырыс беруші шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің
шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;
3) «Қызметтер» - нәрселерді (заттарды), оның ішінде жартылай фабрикаттарды немесе
қатты, сұйық немесе газ тәріздес күйдегі шикізатты, электр және жылу энергиясын,
шығармашылық зияткерлік қызметтің объектіленген нәтижелерін, сондай-ақ Өнім беруші
Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде беруге тиіс Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес сатып алу-сату мәмілелерін жасасуға болатын заттық құқықтарды білдіреді;
3. Төменде санамаланған құжаттар және оларда баяндалған талаптар осы Шартты
құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
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2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің тізбесі;
3) техникалық ерекшелік;
4) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.
4. Ереженiң 158-тармағында көрсетiлген жағдайларда және мөлшерде Өнiм берушi Шарт
жасасқан күнінен бастап он жұмыс күнi iшiнде Шарттың орындалуын қамтамасыз етудi
енгiзеді. Өнiм берушi Шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:
1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік
мекемелер болып табылатын тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының
бюджеттік заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай жарнаны;
2) банктік кепілдікті таңдауға құқылы.
5. Өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін үшінші
тұлғалардың енгізілген кепілдік ақша жарнасына тұтастай не бір бөлігінде талап қою
құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс
берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа
пайдалануына жол берілмейді.
6. Өнім беруші көрсетілетін қызметтерді Өнім берушінің конкурстық өтініміне және осы
Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Тапсырыс берушінің конкурстық
құжаттамасына сәйкес санда және сапада сатуды және көрсетуге, ал Тапсырыс беруші
қабылдауды және төлеуді міндетіне алады. Ақы төлеу нысаны аударым.
7. Төлеу мерзімі: ай сайын көрсетілген қызметтер фактісі бойынша көрсетілген
қызметтерді қабылдау - тапсыру актісіне қол қойылғаннан кейін.
8. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: көрсетілген қызметтерді қабылдау - тапсыру
актiсi.
Өнім берушіні таңдауға негіз болған сапаның және басқа да шарттардың өзгермейтін
талабы жағдайында мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:
1) көрсетiлетiн қызметтерге берiлетiн бағаны және тиiсiнше шарттың бағасын азайту
бөлiгiнде тараптардың өзара келiсуi бойынша,;
2) көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартта көрсетiлген
көрсетiлетiн қызметтер бiрлiгi үшiн бағаның өзгермейтiн талабы жағдайында сатып
алынатын көрсетiлген қызметтердiң көлемiндегi қажеттiлiктiң азаюына немесе артуына
байланысты шарттың сомасын азайту не арттыру бөлiгiнде жол берiледi. Көрсетiлетiн
қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы жасалған шартты осындай өзгертуге осы
көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн мемлекеттiк сатып алудың жылдық жоспарында
көзделген соманың шегiнде жол берiледi;
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Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жобасына не жасалған шартқа мемлекеттiк
сатып алу шарттарының және (немесе) өнiм берушi таңдау үшiн негiз болған ұсыныстың
мазмұнын өзгертетiн өзгерiстердi Заңның 39-бабының 1 және 2-тармақтарында
көзделмеген негiздемелер бойынша енгiзуге жол берiлмейдi.
9. Өнім беруші:
1) Техникалық ерекшелікке сәйкес қызмет көрсетуге және нәтижелерді Тапсырыс
берушіге Шартта қарастырылған мерзімде беруге;
2) Өнім беруші қызмет көрсету барысында Техникалық сипаттамада қарастырылған
тармақтардан немесе осы Шарттан ауытқуға жол берген жағдайда, Тапсырыс берушінің
талап етуі бойынша кемшіліктерді жоюға;
3) Өнім беруші күтілетін қажетті нәтижелерге қол жеткізу мүмкін еместігін анықтаған
жағдайда, Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге;
10. Өнім беруші Тапсырыс берушіден ұсынылатын қызметтер туралы қосымша ақпарат
сұрауға құқылы.
11. Тапсырыс беруші Өнім берушінің сұрауымен Шартқа қатысты қажетті мәліметтерді
беруге міндетті;
12. Тапсырыс беруші :
1) кез-келген уақытта Өнім беруші көрсететін қызметтің сапасын және оның барысын
бақылауға құқылы;
2) Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның
бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез-келген уақытта Шартты бұза алады.
13. Тараптар Шарт мәніне қатысты мәліметтердің, іс-шаралардың даму барысын және
нәтижелерінің құпиялығын сақтауға міндеттенеді. Тапсырыс беруші көрсетілген қызмет
нәтижелерін қабылдауға және Техникалық ерекшелікке және ол Шартқа сәйкес келген
жағдайда төлем жүргізуге міндетті.
14. Осы Шарт шеңберінде көрсетілетін қызметтер техникалық ерекшелікте көрсетілген
стандарттарға сәйкес келуге немесе олардан жоғары болуға тиіс.
15. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын
адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін ашпауға тиіс.
16. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын
жоғарыда санамаланған құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан
басқа пайдаланбауға тиіс.
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17. Жоғарыда көрсетілгендердің бір де бір тармағы Өнім берушіні осы Шарт бойынша
кепілдіктерден немесе басқа да міндеттемелерден босатпайды.
18. Осы Шарттың шеңберінде Өнім беруші конкурстық құжаттамада көрсетілген
қызметтерді көрсетуге тиіс.
19. Ілеспе қызметтерге баға Шарттың бағасына енгізілуге тиіс.
20. Өнім берушіге берілген Тауарларға ақы төлеу осы Шарттың ____ және ____________
тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізілетін болады.
21. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен баға Тапсырыс берушінің конкурстық өтінімінде
ол көрсеткен бағаға сәйкес келуге тиіс.
22. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, Шарттың құжаттарына
ешқандай ауытқулар немесе өзгерістер (сызбалар, жобалар немесе техникалық
ерекшеліктер, тиеу, орау әдістері, жеткізу орны немесе өнім беруші көрсететін
Қызметтер және т.б.) Шарттың құжаттарына жіберілмейді.
23. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша қызметтердің кез келген бөлігін
беру үшін қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың бағасы
немесе беру кестесі немесе сол немесе өзгелері тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті
түзетулер енгізіледі. Осы бап шеңберінде Өнім берушінің түзету жүргізуге барлық
сауалдары Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап
30 (отыз) күн ішінде көрсетілуге тиіс.
24. Өнім беруші қандай да болмасын біреуге осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін
Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз не толық не ішінара бермеуге тиіс.
25. Өнім беруші Тапсырыс берушіге, егер бұл конкурстық өтінімнің құжаттарында
айтылса, осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың
көшірмесін беруге тиіс. Қосалқы мердігерлердің болуы Өнім берушіні Шарт бойынша
материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
26. Өнім беруші қызметтерді көрсетуді сатып алынатын қызметтердің техникалық
сипаттамасына сәйкес жүзеге асыруға тиіс.
27. Тапсырыс беруші тарапынан беруді орындауды кешіктіру оған жүктелетін мынадай
санкцияларға әкелуі мүмкін: Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап немесе
тұрақсыздық айыбын төлеп Шарттың күшін жою.
28. Форс-мажор жағдайларын қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта
көзделген мерзімде бере алмайтын не тауарларды жеткізе, қызметтерді көрсете
алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына зиян келтірместен, шарт
шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық
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айыбы түрінде шегеріп тастайды.
29. Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да болмасын басқа санкцияларға зиян
келтірместен, Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы
жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты толық немесе ішінара бұза алады:
а) егер Өнім беруші Тауардың бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде
(дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;
б) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін
орындай алмаса.
30. Өнім беруші, егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажор жағдайларының
нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және
Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны
бұзуға жауапкершілік жүктемейді.
31. Осы Шарттың мақсаты үшін «форс-мажор» Өнім берушінің есебіне және салақтығына
байланысты емес және күтпеген сипаттағы Өнім беруші тарапынан бақылауға
бағынбайтын оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар әскери іс-қимылдар, табиғи немесе
зілзала апаттары, індет, карантин мен тауарларды беруге эмбарго сияқты іс-қимылдарды
қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.
32. Форс-мажор жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге мұндай
жағдайлар мен олардың себептері туралы тез арада жазбаша хабарлама жіберуге тиіс.
Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт
бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды ол орынды болғанынша жалғастырады және
форс-мажор жағдайларына байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін
жүргізеді.
33. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Өнім
берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты бұза алады. Бұл жағдайда
бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу іс-әрекеттерді
жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе қойылатын санкцияларды
қолдануға залал әкелмесе немесе қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса Өнім
берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.
34. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның
бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады.
Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық
міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күн айтылуға тиіс.
35. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт
бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы
талап етуге құқылы.
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36. Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы анықталған, сондай-ақ
ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген жәрдем көрсеткен жағдайда
Мемлекеттік сатып алу туралы шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін. Өнім берушіге
мұндай негіздеме бойынша Шарттың бұзылуымен байланысты болған шығындар өтемін
талап ету құқығына ие емес.
37. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында
Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе
дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсауға тиіс.
38. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс
беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы
мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.
39. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан Республикасының резиденті
емеспен жасасқан жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартты Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, ол ұсынған нысанда
ресімдеуге жол беріледі.
40. Шарт қазақ және/немесе орыс тілдерінде жасалады. Шартты төрелікте қарау қажет
болған жағдайда Шарттың қазақ немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Шартқа
қатысты барлық хат алмасу немесе тараптар алмасатын басқа құжаттама осы
талаптарға сәйкес келуге тиіс
41. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалуға тиіс.
42. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама
кейіннен түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде
жіберіледі.
43. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер
хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді, ол бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына
байланысты.
44. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
45. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді конкурстық құжаттамада
көзделген нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті.
46. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімге (бар болған кезде) жергілікті қамтуды
қамтамасыз етуді міндетіне алады.
47. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге
де айыппұл санкциялары не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін
өзге де шарттар көзделуі мүмкін.
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48. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік
мекемелер үшін) тіркеуден өткізгеннен кейін және Өнім беруші осы Ереженің
156-тармағында көрсетілген жағдайларда Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді
енгізгеннен кейін күшіне енеді.
49. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші

_____________________________
(толық атауы)

Өнім беруші

________________________
(толық атауы)

_____________________________

________________________

_____________________________

________________________

(мекен-жайы)
_____________________________
(телефоны, факсы)
_____________________________
(Т.А.Ә.)
_____________________________
(қолы)
________ж. «__»__________
М.О.

(мекен-жайы)
________________________
(телефоны, факсы)
________________________
(Т.А.Ә.)
________________________
(қолы)
_________ж. «___» _______
М.О.
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Аумақтық қазынашылық органында тіркеу үшін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік
мекемелер үшін):____________________

Осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт Тапсырыс берушінің
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде Тапсырыс
беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.
Тапсырыс беруші осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу қорытындылары
негізінде өзінің көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартының
жобасын әзірлеуге тиіс. Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен
толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына,
Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурстық өтініміне
және Конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиіс. Осы Шартта
курсивпен бояп көрсетілген түсіндірмелерді Тапсырыс беруші толтыруға тиіс.

7-қосымша
Конкурста сатып алу мәнi болып табылатын, жұмыстарды орындау жөнiндегi
қосалқы мердiгерлер (қызметтер көрсету кезiндегi қоса орындаушылар) туралы
мәлiметтер, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерлерге (қоса
орындаушыларға) беретiн жұмыстар мен қызметтердiң түрлерi
(конкурстың толық атауын көрсету қажет)

Осы қосалқы мердiгер (қоса орындаушы) бойынша барлығы

теңге
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Осы қосалқы мердiгер (қоса орындаушы) бойынша барлығы

теңге

Барлық қосалқы мердiгерлер (қоса орындаушылар) бойынша жиыны

теңге

Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) қатысуға өтiнiм беретiн
әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерi(лерi) (қоса орындаушысы(лары)) конкурс
(конкурстың толық атауын көрсету) тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысудың
шарттары туралы өзiнiң хабардар екендiгiн бiлдiредi және әлеуеттi өнiм берушiнiң
қосалқы мердiгерлерiне (қоса орындаушыларына) қатысты бөлiгiнде конкурстық
құжаттамада көзделген талаптарды бұзғаны үшiн жауапкершiлiктi өзiне қабылдайды.

Әлеуеттi өнiм берушi қосалқы мердiгерге (бiрлесе орындаушыға) беретiн жұмыстар
мен қызметтердiң көлемi жұмыстар мен қызметтердiң жалпы көлемiнiң үштен екiсiнен
аспауға тиiс.
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