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1. Жалпы ережелер

1. Электрондық конкурс қоса берілген лоттардың тізбесіне сәйкес өнім берушіні(лерді) таңдау мақсатында
өткізіледі.

2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды:

1) осы КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін;

2) осы КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес ұлттық стандарт немесе ол болған кезде Қазақстан Республикасының
комммерциялық емес өндіруші ұйымдары бекіткен үкіметтік емес стандартты көрсете отырып, сатып алынатын
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаты және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық
және пайдалану сипаттамасы;

жобалау-сметалық құжаттаманы талап ететін жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде сатып
алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаты және талап етілетін функционалдық, техникалық,
сапалық және пайдалану сипаттамасының орнына КҚ-ға жобалау-сметалық құжаттама қоса тіркеледі;

3) осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға келісім;

4) осы КҚ-ға 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшін
әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) Заңның 17-бабының 4-тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетуді ұсынатын конкурсқа
қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті



критерийлердің тізбесін қамтиды;
6) тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома 13000000 теңгені құрайды.

Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:

Лоттың 
№  

Тауардың (жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтiң атауы)  Лот бойынша бөлінген сома   (теңге)

 1 Рецикулятор 13000000

3. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса
тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу үшін бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысу өтінімді
қамтамасыз етуді төменде келтірілген нысандардың бірінде енгізеді:

1) Ұйымдастырушының мынадай банктiк шотқа орналастырылатын ақшаның кепiлдiк берiлген ақшалай
жарнасын "Банк ЦентрКредит" АҚ Алматы қалалык филиалы, ЖСК: KZ038560000000011288, БСК: KCJBKZKX, шот
валютасы: KZT.

2) осы КҚ-ға 7-қосымшаға сәйкесқағаз жеткізгіште банктік кепілдік.

Электрондық конкурсқа қатысу өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа қатысуға өтінімнің өзінің
мерзімінен кем болмауға тиіс.

2. Ұйымдастырушының КҚ ережелерін әлеуетті өнім беруші – веб-портал қатысушыларына түсіндіруі

4. Әлеуетті өнім беруші – веб-портал қатысушысы ұйымдастырушыға КҚ ережелерінің түсініктемесін веб-портал
арқылы электрондық сұрау салуды жолдау қажет болғанда сұратады 07.02.2015 10:00:00.

5. Ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде КҚ ереже түсініктемесінің мәтінін КҚ
алған веб-портал қатысушы-әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталға жариялайды.

6. Ұйымдастырушы өзінің бастамасы немесе әлеуетті өнім берушінің сұратымына жауап түрінде КҚ-ға өзгерістер
мен (я болмаса) толықтыруларды дер кезінде енгізеді 09.02.2015 10:00:00. КҚ өзгерістері бекітілген КҚ тәртібімен
ресімделінеді. Енгізілетін өзгерістердің міндетті күші болады және КҚ өзгерістері бекітілген күннен бастап, веб-порталға бір
жұмыс күні ішінде КҚ алған веб-портал қатысушы-әлеуетті өнім берушілер үшін автоматты түрде хабарлама жарияланады.
Әлеуетті өнім берушілердің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдідегі өзгерістерді ескерген жағдайда электрондық
конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынудың түпкілікті мерзімі он бес күнтізбелік күнге дейін ұзартылады.

3. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуге қойылатын талаптар мен әлеуетті өнім берушілердің 
электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынуы

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінім

7. Электрондық конкурсқа қатысу өтінімі әлеуетті өнім берушінің тауарлар жеткізуді осы КҚ-да көзделген шарттар
мен талаптарға сәйкес (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындау) жүзеге асыру үшін электрондық конкурсқа қатысуға
үмітті әлеуетті өнім берушінің келісім беру нысаны болып табылады.

8. Осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес, әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі келісімді өтінімді
қалыптастыруға дейін қабылдайды.

Электрондық конкурсқа қатысу туралы келісімде, техникалық ерекшеліктің орнына осы жобалау-сметалық
құжаттаманы қамтитын КҚ электрондық конкурсқа қатысу кезінде әлеуетті өнім берушінің жұмыстарды белгіленген
тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындауға келісетіні туралы шарт та көзделеді.

9. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушінің ұйымдастырушыға ұсынатын
электрондық конкурсқа қатысуға өтінімінде:

1) электрондық санды қолтаңба арқылы куәландырылған құжаттардың электрондық көшірмесі немесе әлеуетті
өнім берушінің жалпы біліктілік талаптарын растайтын электрондық құжаттары:

лицензиялар мен (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар және әлеуетті өнім берушінің тауарларды сатып
алуды жүзеге асыру, жеткізу, қайта өңдеу, өндіру құқығын растайтын басқа да құжаттар;

белгіленген тәртіп бойынша конкурсты хабарландыру мерзімінен бұрын мөр арқылы расталған бағалы қағаздарды
ұстаушылар тізілімінің көшірмесі;

төлеу қабілеттілігін растайтын құжаттар:

әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банк немесе банк филиалының алдындағы әлеуетті өнім берушінің
барлық міндеттемелер бойынша осы

КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының қаулысы арқылы бекітілген
ипотекалық компаниялар мен екінші деңгейлі банк филиалдары немесе банк алдында анықтама алу мерзіміне дейінгі үш



айға созылып, мерзімі өткен қарызының жоқтығы туралы қол қойылып, мөр басылған анықтамасы (ал егер әлеуетті өнім
беруші бір немесе бірнеше екінші деңгейлі банктің, шетел банкісінің клиенті болған жағдайда, әрқайсысынан осы анықтама
ұсынылады). Анықтама конкурсты хабарлау мерзімінен бұрын берілуі керек;

салықтық берешектері мен міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешектері, әлеуметтік аударымдары мен
міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша берешектері жоқтығы туралы (төлеу мерзімі Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайды қоспағанда) немесе салықтық берешектері мен міндетті зейнетақы жарналары
бойынша берешектері, әлеуметтік аударымдары мен міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша берешектері бір
теңгені құрайтындығы туралы сәйкес салық органдарының анықтамасы;

Әлеуетті өнім беруші өзінің төлеу қабілеттілігін Қазақстан Республикасының бір немесе бірнеше
банк-резиденттерін қағаз тасымалдауышында банк кепілдігі түріндегі келісімшартын орындауды қамтамасыз етуді ұсыну
туралы жалпы біліктілік талаптарына сәйкес растайды. Әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы келісімшартты
мемлекеттік сатып алу туралы келісімшарт міндеттемелердің түпнұсқасы электрондық конкурсқа қатысудың түпкілікті
өтініміне дейін ұсынылатын, қағаз жеткізгіште банк кепілдігі түріндегі КҚ-да белгіленген мерзімде орындалуын қамтамасыз
етуді ұсынады.

Әлеуетті өнім беруші өзінің және тартылатын (қосалқы мердігерлердің, бірлесіп орындаушы) жалпы біліктілік
талаптарға сәйкестігін мынадай электрондық құжаттардың:

а) халықаралық рейтинг ұйымының әлеуетті өнім берушіге (қосалқы мердігерге, бірлесіп орындаушыға) берген
рейтингісін растайтын құжаттың;

б) қор биржасының әлеуетті өнім берушіні (қосалқы мердігерлерді, бірлесіп орындаушы) биржаның ресми
листингіне қосу туралы көшірмесінің;

2) әлеуетті өнім берушінің арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың:

осы КҚ-ға 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі туралы
мәліметтердің;

осы КҚ-ға 9-қосымшаға сәйкес электрондық конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды орындау
жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызмет көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер мен әлеуетті өнім
берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің (құрылыс құнының)
көлемінің жиынтықтағанда үштен екісінен астамын қосалқы мердігерлікке (бірлесіп орындауға) беруге тыйым салу
шартының көшірмесін ұсыну арқылы растайды.

Егер әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызмет немесе жұмыстардың қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушы)
тартуды қарастыратын жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердігерлердің жалпы
және арнайы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмесін ұсынады;

3) Қазақстан Республикасының коммерциялық емес ұйымдары, нормативтік-техникалық құжаттамасы арқылы
бекітілген ұлттық немесе үкіметтік емес стандарттарды және тауар белгілерін, қызмет көрсеті белгілері мен фирмалық
атауын, фирмалық атауын, патенттерді, пайдалы үлгілер мен өнеркәсіптік үлгілерін және тауардың шыққан жерінің атауы,
өндіруші атауы мен тауар, жұмыс, көрсетілетін қызметтердің жеке әлеуетті өнім берушіге тиістілігін анықтайтын басқа да
сипаттамалары көрсетілген сатып алатын тауарлардың, жұмыс, көрсетілетін қызметтердің қызметтік, техникалық және
пайдалану сипаттамасы бар техникалық ерекшелігі;

4) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді Заңда белгіленген түрде қамтамасыз ету:

осы КҚ-ға 7-қосымшаға сәйкес қағаз жеткізгіште банк кепілдігінің түпнұсқасы ұйымдастырушыға электрондық
конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынудың соңғы мерзіміне дейін беріледі;

ұйымдастырушының банк шотындағы кепілдендірілген ақша жарнасын растайтын төлем құжатының электрондық
көшірмесі.

Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық өтінімдер ашылған күннен бастап 36 күнтізбелік күнді
құрауы тиіс.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi ресiмдеуге қойылатын талаптар

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеу талаптары

10. Әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысу туралы өтінімін электрондық құжат
түрінде ұсынады.

11. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдегі электрондық құжат көшірмелері анық әрі айқын болуы тиіс.

12. Әлеуетті өнім беруші дайындаған электрондық конкурсқа қатысу өтінімімен қатар, электрондық конкурсқа
қатысуға өтінімге қатысты құжаттар мен хат-хабардың барлығын осы КҚ жасалған тілде ұсынады. Ал егер басқа тілде
жасалған жағдайда, оның нақты аудармасы тіркеледі (нотариалдық расталған).

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тәртібі

13. Әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысуға өтінімін электрондық құжат үлгісіндегі
веб-порталын пайдалана отырып ұсынады.

14. Әлеуетті өнім беруші ұсынатын электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінім автоматты түрде веб-порталға
тіркеледі.

15. Электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімді берген өнім берушіге веб-портал арқылы автоматты түрде



хабарлама жіберілген жағдайда ғана электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінім қабылданады.
16. Мынадай жағжайларда әлеуетті өнім берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімі қабылданбайды:

1) егер осы әлеуетті өнім беруші бұрын аталмыш электрондық конкурсқа қатысу жөнінде өтінім білдірген жағдайда;

2) веб-порталға электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімнің электрондық конкурсқа қатысу туралы
өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінен кейін түскен жағдайында;

3) Заңның 6-бабының 1-тармағының 3), 3-1), 3-2) және

4) тармақшаларында көзделген шарттар.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді өзгерту және оларды кері қайтарып алу

17. Әлеуетті өнім беруші өзінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімін веб-порталды пайдалана отырып кез
келген уақытта электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға шейін, өзінің
электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді қайтару құқығын жоғалтпастан өзгерте алады немесе оны
қайтара алады.

18. Электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдерді электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердіің түпкілікті
мерзімдерінен кейін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды.

19. Ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдердің әрекет ету мерзімдеріне дейін әлеуетті
өнім берушілердің электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдерінің әрекет ету мерзімдерін КҚ-да бекітілген он
күнтізбелік күннен кешіктірмей нақты кезеңге ұзарту туралы сұратады. Әлеуетті өнім беруші өзінің электрондық конкурсқа
қатысуға өтінімін қайтара отырып, оның әрекет ету мерзімін ұзартудан бас тартуға құқығы бар.

20. Әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға байланысты барлық шығындарды өтейді. Тапсырыс
беруші, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптамалық комиссия (сарапшы) электрондық конкурс қорытындысынан
тыс шығындарды өтеуге міндетті емес.

4. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашуы
21. 12.02.2015 10:00:00 веб-портал арқылы электрондық конкурсқа қатысу өтінімдері автоматты түрде ашылады.

Ал егер электрондық конкурсқа (лотқа) тек бір ғана электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінім беріәлген жағдайда да
аталмыш электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінім де ашылады.

22. Конкурстық комиссия хатшысы электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдерді ашу хаттамасы ашылған
күні веб-порталға жариялайды. Сонымен қатар, веб-портал конкурстық комиссия мүшелері мен веб-порталда автоматты
түрде тіркелген әлеуетті өнім берушілерге хабарлама жібереді.

5. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдердің конкурстық құжаттама 
талаптарға сәйкестігін қарастыру және әлеуетті өнім берушілерге электрондық конкурсқа қатысуына рұқсат беру

23. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімдерді қарастыра отырып, КҚ талаптары
мен біліктілік талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушілерді анықтау және оларды элеткрондық конкурстың қатысушылары
деп танылады.

24. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарастыру барысында ресімдейтіні:

1) осы КҚ-ның 25-тармағында көрсетілген жағдайда конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы;

2) конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы.

25. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасын конкурстық құжаттама талаптары
мен біліктілік талаптарына сәйкес емес әлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда ресімдейді.

26. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы мынадай ақпараттарды:

1) конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес емес әлеуетті өнім берушілердің тізбесін;

2) конкурсқа қатысуға өтінімді біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіру үшін
веб-порталдың көмегімен әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына
сәйкестендіруі және ұсынуы қажет құжаттардың тізбесін;

3) электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердің конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына
сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген ұсыныс мерзімін қамтуы тиіс.

27. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап, он күн ішінде әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа
қатысуына алдын ала рұқсат беру туралы конкурстық комиссияның шешімі қабылданады да, конкурсқа қатысуға алдын ала
рұқсат беру туралы шешім қабылданған күні конкурстық комиссия хатшысы веб-порталға осы Қағидаларға 4 және
5-қосымшаларға сәйкес автоматты түрде электрондық пошта арқылы тіркелген барлық әлеуетті өнім берушілерге
хабарлама жариялайды.

28. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қайта қарау кезінде конкурстық комиссия:

1) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасының тізімінде көрсетілген әлеуетті өнім берушілердің



конкурсқа қатысуға өтінімдердіің конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген құжаттардың тізімі
бойынша конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарымен толық сәйкестендіру мақсатында қарастырады;

2) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген толық емес құжаттарды ұсынған және
біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендірмеген әлеуетті өнім берушілерді анықтайды;

3) әлеуетті өнім берушілерден конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келген
конкурсқа қатысуға өтінімдерді, қарастыру, бағалау, салыстыру шараларын жеңілдететін өтінімдерге байланысты
түсініктемелер мен материалдарды жазбаша немесе электрондық құжат түрінде сұратады;

4) біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерде
қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында мемлекеттік органдардың тиісті заңды немесе жеке тұлғаларынан қажетті
ақпараттарды жазбаша және (немесе) электрондық құжат нысанында сұратады.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге байланысты сұратулар мен
конкурстық комиссияның басқа да әрекеттері бағытталмайды.

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға өтінімдерді Конкурсқа қатысуға өтінімді қажетті құжаттармен
толықтыру, алмастыру, ресімделген құжаттарды конкурсқа қатысуға өтінімді конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкестендіру мерзімі аяқталған соң түзету арқылы сәйкестендіру шаралары конкурстық құжаттама
талаптарына қарай сәйкестендіру деп түсіндіріледі;

5) конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес әлеуетті өнім берушілерді анықтап,
электрондық конкурстың қатысушысы деп танылады;

6) тауарлар, қызметтер бойынша үздік техникалық ерекшелікті (үздік техникалық ерекшеліктерді) анықтайды.

Конкурстық комиссия олардың жойылу немесе банкроттық шараларына қатысы жоқтығын анықтау тұрғысында
әлеуетті өнім берушілердің жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін нақтылау мақсатында жойылу немесе банкроттық
шаралардың жүргізілуін бақылайтын уәкілетті органдардың интернет-ресурстарындағы ақпараттарды қарастырады.

Конкурстық комиссия КҚ талаптарына жауапты тұлға ретінде электрондық конкурсқа қатысуға өтінімде
грамматикалық және арифметикалық қателері болған жағдайда электрондық конкурсқа қатысуға өтінімінде ұсынылатын
мәнін жоғалтпай түзетуді қарастырады.

29. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушіні мынадай жағдайларда:

1) әлеуетті өнім беруші мен қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушы) жұмыс немесе көрсетілетін қызметтердің
біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжатты (құжаттарды) ұсынбаған жағдайда;

2) әлеуетті өнім беруші мен қосалқы мердігердің (бірлесіп орындаушының) біліктілік талаптарына сәйкестігін
растайтын құжаттардағы ақпараттардың негізіндегі біліктілік талаптарына сәйкессіздігі анықталған жағдайда;

3) біліктілік талаптары жөнінде дәйексіз ақпарат ұсынған жағдайда біліктілік талаптарына сәйкес келмейді деп
таниды.

Заңның 9-бабының 1-тармағында және осы Қағидалардың 92 және

93-тармақтарында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушіні біліктілік талаптарына сәйкес келмейді
деп тануға жол берілмейді.

Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдіе соманың бір пайызы және одан көп мөлшерде
қамтамасыз етуді енгізген жағдайда, электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы КҚ талаптарына сәйкес
деп таниды.

30. Конкурстық комиссия мынадай жағдайда конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурстық құжаттама
талаптарына сәйкес келмейді деп таниды:

1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған өтінімнің қамтамасыз ету мерзімінің жеткіліксіздігі;

2) конкурстық комиссияның анықтауына мүмкіндік бермейтін мәліметтердің жоқтығы көрсетілген өтінімдердің
тиімсіз ресімделуі:

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлға;

конкурсқа банктік кепілдік түрінде қатысу өтінімін қамтамасыз ету үшін конкурс тәсілі арқылы жүзеге асатын жұмыс,
көрсетілетін қызметтердің, тауарлардың мемлекеттік сатып алу атауы;

банктік кепілдік түрінде және (немесе) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету сомасы ұсынылған ұсыныс
шарттары мен конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің әрекет ету мерзімі;

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлға;

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету пайдасына енгізген тұлға;

3) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуге конкурсқа бөлінген соманың бір пайызынан кем емес мөлшерде
енгізу.

Конкурсқа қатысу жөніндегі өтінімді қамтамасыз етуге өтінімді конкурстың кейбір лоттарына ғана ұсыну кезіндегі
лоттардан тұратын конкурсқа бөлінген жалпы соманы енгізуге болады.

Басқа негіздемелер бойынша электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдіің КҚ талаптарына сәйкессіздігі
танылмайды.

31. Электрондық конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші, егер:

1) өзі мен (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушысы біліктілік талаптарына сәйкес келмйді деп
айқындалған;

2) ол Заңның 6-бабының талаптарын бұзған;

3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі КҚ талаптарына сәйкес болмаған, оның ішінде ол КҚ мен Қағидалардың
талаптарына сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ұсынбаған болса электрондық конкурсқа
жіберілмейді (электрондық конкурстың қатысушысы деп танылмайды).



32. Конкурстық комиссия шартты бағаны есептеу үшін электрондық конкурсқа қатысуға ұсынылған өтінімдердің
барлығын бағалайды және салыстырады және КҚ-да мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттік сатып алуды
бірыңғай ұйымдастырушы) айқындаған шартты бағаны есептеу әдістемесі бойынша Заңның 17-бабының 4-тармағына
сәйкес КҚ-да айтылған критерийлердің әрқайсысының салыстырмалы мәнін есептейді.

Конкурстық комиссия, КҚ-да мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттік сатып алуды бірыңғай
ұйымдастырушы) айқындаған шартты бағаны есептеу әдістемесі бойынша электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдердің
барлығына тең мөлшерде, конкурста қатысуға бір конкурстық өтінім ұсынылған жағдайларды қоспағанда, критерийлердің
әрқайсысының салыстырмалы мәнін қолданады.

Егер әлеуетті өнім беруші аталмыш өлшемдерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия
мұндай әлеуетті өнім берушіге сәйкес шартты жеңілдіктерді қолданбайды.

Шартты жеңілдіктерді алудың өлшемдерін растайтын, құжаттарда көзделген әлеуетті өнім беруші ұсынған
шарттары мемлекеттік сатып алу туралы шартқа енгізілетін болады.

33. Сараптау комиссиясының не сарапшы конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарастыру мерзімінен кешіктірмей,
конкурстық комиссия Төрағасы белгілеген мерзімде қарастыратыны:

1) өзінің құзыреті шегінде әлеуетті өнім беруші ұсынатын жұмыстардың конкурстық құжаттама талаптарына
сәйкестігін растайтын құжаттардың толықтығын тексереді;

2) конкурстық құжаттаманың ажырамас бөлігі болып табылатын, әлеуетті өнім берушілер ұсынатын жұмыстардың
техникалық ерекшелігінің сәйкестігін немесе сәйкессіздігі туралы сараптамалық қорытындысын ресімдеп, қол қояды да,
конкурстық комиссия хатшысына ұсынады;

3) өзінің құзыреттілігі шегінде, әлеуетті өнім берушілердің таңдаулы техникалық ерекшеліктерін анықтау
мақсатында ұсынатын құжаттардың толықтығын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу барысында
зерттейді;

4) таңдаулы техникалық ерекшелікті анықтау туралы сараптама қорытындысына қол қойып, ресімдейді де
конкурстық комиссия хатшысына ұсынады.

34. Конкурсқа қатысуға рұқсат туралы хаттамаға веб-порталда конкурстық комиссияның барлық мүшелері қол
қояды және конкурстық комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға рұқсат туралы шешім қабылданған күні конкурсқа қатысуға
өтінім берген барлық әлеуетті өнім берушілердің электондық пошталары арқылы автоматты түрде хабарлай отырып, осы
Қағидаларға 6 және 7-қосымшаларға сәйкес веб-порталда жарияланады.

6. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті

өнім берушілердің конкурстық баға ұсынымдарын ресімдеуі

35. Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер (электрондық конкурс қатысушылары) осы
КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес веб-порталды пайдалана отырып электрондық құжат түрінде конкурстық баға ұсынымын (бұдан
әрі - КБҰ) береді.

36. Тауарларды немесе қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша электрондық конкурсқа қатысу кезінде
электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілер (электрондық конкурс қатысушылары) конкурсқа
қатысуға алдын ала рұқсаттың хаттамасында көрсетілген ең үздік техникалық ерекшеліктерден біреуіне немесе ең үздік
техникалық ерекшелікке ҚБҰ береді.

Конкурсқа қатысуға алдын-ала қолжетімділіктің хаттамасы болмаған жағдайда электрондық конкурсқа жіберілген
әлеуетті өнім берушілер (электрондық конкурсқа қатысушылар конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсаттың хаттамасында
көрсетілген ең үздік техникалық ерекшеліктерден біреуіне немесе ең үздік техникалық ерекшелікке ҚБҰ береді.

37. Отандың әлеуетті өнім берушілердің КБҰ-лары теңгемен ұсынылуы тиіс.

38. Ұлттық емес валютада көрсетілмеген КБҰ-ларды, веб-портал КБҰ-ларды қабылдау аяқталатын күндегі
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген ресми бағам бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы –
теңгеге автоматты түрде қайта есептейді.

39. КБҰ веб-порталдың КБҰ ұсынған өнім берушіге тиісінше хабарлама жібергеннен кейін қабылданған болып
есептеледі.

40. Веб-портал мынадай жағдайларда КБҰ қабылдаудан автоматты түрде бас тартады:

1) электрондық конкурс қатысушысының бір электрондық конкурсқа (лотқа) бірден артық КБҰ ұсынуы;

2) электрондық конкурсты жүзеге асыруға бөлінген сомадан асып кеткен кезде;

3) конкурстық баға ұсынымы рұқсат беру туралы хаттаманы жариялаған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кеш келіп
түскен жағдайда.

41. Әлеуетті өнім беруші қажет болған жағдайда КБҰ ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта
КБҰ өзгерте алады немесе ұсынбау құқығына ие.



7. Конкурстық комиссияның электрондық конкурс

қатысушыларының  конкурстық баға ұсынымдарын бағалау мен салыстыруы және электрондық конкурс 
жеңімпазын анықтау

42. Әлеуетті өнім берушілер берген КБҰ туралы мәліметтер автоматты түрде веб-порталда тіркеледі.

43. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгіленген күні мен уақыты веб-портал
электрондық конкурсқа қатысушылардың КБҰ-н бағалау және салыстыруды автоматты түрде жүргізеді:

Қағидаларға сәйкес анықталатын демпингтік баға есептеледі және конкурсқа қатысушының демпингтік болып
табылған КБҰ қабылданбайды;

егер бағасы демпингтік болған КБҰ қабылданбағанынан кейін электрондық конкурсқа қатысушылардың екі және
одан да көп КБҰ электрондық конкурсқа қатысатын болса, электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада
көрсетілген шартты жеңілдіктерді электрондық конкурстың қабылданған КБҰ-на қатысты қолдану арқылы осы электрондық
конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы айқындалады;

электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы салыстырылады, ең төмен шартты баға негізінде
электрондық конкурстың жеңімпазы анықталады;

КБҰ-лардың шартты бағасы теңескен кезде отандық тауар өндіруші, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің
отандық берушісі жеңімпаз болып танылады. Бірнеше әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесі тең болған кезде
КБҰ-сы басқа әлеуетті өнім берушілердің КБҰ-сынан бұрын түскен әлеуетті өнім берушілер жеңімпаз деп танылады.

44. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы веб-портал автоматты түрде
қалыптастырады және конкурстық комиссияның барлық мүшелері мен веб-порталда тіркелген әлеуетті өнім берушілердің
барлығын электрондық почта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, жариялайды.

8. Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді

қамтамасыз етуді қайтару

45. Ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге енгізілген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді
мынадай:

1) осы әлеуетті өнім беруші өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті
мерзімі өткенге дейін кері қайтарып алған;

2) электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Көрсетілген жағдай электрондық
конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

3) электрондық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған.
Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы деп айқындалған электрондық конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

4) мемлекеттік сатып алу туралы шарт күшіне енген және электрондық конкурс жеңімпазы КҚ-да көзделген
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізген жағдайлардың бірі басталған күннен бастап
үш жұмыс күні ішінде қайтарады.

46. Ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

1) әлеуетті өнім беруші электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс етудің соңғы мерзімі өткеннен кейін
электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып алса не өзгертсе және (немесе) толықтырған, Заңның 26-1-бабы
2-тармағының үшінші бөліміне сәйкес ҚБҰ ұсынбаған конкурстың қатысушысы болған әлеуетті өнім берушіні есептемегенде;

2) электрондық конкурстың жеңімпазы деп айқындалған әлеуетті өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасасудан жалтарса;

3) электрондық конкурстың жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада
белгіленген, мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және (немесе) енгізу мерзімдері
туралы талаптарды орындамаған, тиісінше орындамаған, не уақтылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

9. Электрондық конкурс қорытындылары бойынша

мемлекеттік сатып алу туралы шарт

47. Тапсырыс беруші веб-портал арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудың екі мынадай түрінің
біреуін таңдайды:

1) қағаз жеткізгіште;

2) электрондық шарт нысанында.

48. Мемлекеттік сатып алу туралы шартты қағаз жеткізгіште жасасқан жағдайда тапсырыс беруші, электрондық
конкурстың қорытындысы туралы хаттамаға қол қойған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде әлеуетті өнім берушіге,
тапсырыс берушінің өкілетті өкілі тағайындалмайтын жағдайларды есептемегенде тапсырыс берушінің өкілімен парақтап
белгіленетін және тапсырыс беруші қол қоятын осы Қағидаларға 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес типтік шартқа сәйкес



құрылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасының екі данасын жолдайды.
49. Электрондық шарт жасасқан жағдайда тапсырыс беруші мемлекеттік сатып алу қорытындысы турады

хаттамаға қол қойған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы электрондық шартты ресімдеу үшін өнім
берушілердің деректемелері мен шартқа қол қоюшы тұлға туралы мәліметтер сұранымын өнім берушіге веб-портал арқылы
жібереді.

Өнім беруші веб-порталда тиісті сұранымды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде өнім берушілердің
деректемелері мен шартқа қол қоятын тұлға туралы мәліметтерді толтырады және растайды.

Өнім берушінің деректемелері мен шартқа қол қоюшы тұлға туралы мәліметті өнім беруші растауы жоқ кезде, өнім
беруші шартты жасаудан бас тартқан деп танылады.

Тапсырыс беруші өнім берушілер деректемелері мен шартқа қол қоятын тұлға туралы мәліметтерді өнім беруші
растаған күннен бастап бір жұмыс күннен кешіктірмей веб-портал арқылы осы Қағидаларға 19, 20 және

21-қосымшаларға сәйкес үлгілік шартқа сәйкес электрондық шарттың жобасын қалыптастырады, электронды
цифрлық қолтаңбасын қояды және өнім берушіге қол қою үшін жолдайды.

Өнім беруші Заңмен орнатылған мерзімдерде веб-портал арқыды электронды цифрлық қолтаңбасымен
электрондық шартқа қол қояды.

50. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі тиіс.

51. Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім берушінің мемлекеттік сатып алу
туралы онымен жасалған шарт бойынша өз міндеттемелерін уақтылы, толық және тиісті түрде орындауға кепілдік ретінде
енгізіледі.

52. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін, мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төленуі
көзделген жағдайды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жалпы
сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.

Мемлекеттік сатып алу туралы шартта аванс төленуі көзделген жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етуді
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы авансқа тең мөлшерде белгілейді, ол мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
жалпы сомасының кемінде үш пайызы болуы тиіс.

53. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін:

1) тапсырыс берушінің банктік шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын
тапсырыс берушілер үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгізілетін кепілдік ақшалай
жарнаны;

2) осы Қағидаларға 13-қосымшаға сәйкес қағаз түріндегі банк кепілдігін таңдауға құқылы.

54. 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.

55. Тапсырыс берушінің өнім беруші енгізген кепілдік ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа
пайдалануына жол берілмейді.

56. Тапсырыс беруші енгізілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шартта
көрсетілген мерзімде немесе өнім беруші шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәттен бастап
бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге қайтарады.

Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындамаған
жағдайда тапсырыс беруші тиісті бюджеттің, мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының (жарғылық
капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаның немесе олармен үлестес
заңды тұлғалардың кірісіне тұрақсыздық айыбын төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.

57. Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты
бұзылса, тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

58. Заңның 37-бабының 6, 7 және 8-тармақтарында көзделген жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шартта
оның бір қаржы жылынан астам емес мерзімге жасалуы туралы ережені қамтуы тиіс.

59. Тауарда жергілікті мазмұн болғаны үшін өз конкурстық өтінімінің шартты түрде азаюына ие тауарларды
мемлекеттік сатып алу бойынша конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасу кезінде тапсырыс
берушіге жеткізілетін тауардың бүкіл партиясына СТ-KZ нысанды тауардың шығарылуы туралы сертификатты ұсынады.

60. Мемлекеттік сатып алу туралы шартта Қазақстан Республикасының салық заңнамасының, Кеден одағының
кедендік заңнамасының және (немесе) Қазақстан Республикасының кедендік заңнамасының талаптарына сәйкес қосылған
құнға салынатын салықтар мен акциздердің төленуі туралы талаптар қамтылуы тиіс.

61. Әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде тапсырыс берушіге мемлекеттік сатып алу туралы қол
қойылған шартты ұсынбаған жағдайда немесе мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасап, КҚ-мен ескерілген
жағдайларда мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, аталған әлеуетті
өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасаудан бас тартқан болып есептеледі.

62. Әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан жалтарды деп танылған жағдайда
тапсырыс беруші:

1) электрондық конкурсқа қатысуға енгізілген өтінімнің қамтамасыз етілуін ұстап қалады және уәкілетті органға
тиісінше мәліметтерді ұсынады және аталған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп
тану туралы талап-арызбен сотқа жүгінеді;

2) қажет болған жағдайда аталған әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасауға мәжбүрлеу,
сондай-ақ мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасаудан бас тартумен байланысты келтірілген шығындарды өтеу туралы
сотқа жүгінеді.
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Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №5" на праве хозяйственного 
ведения Управления здравоохранения города Алматы

САДЫКОВ БОЛАТ НУРМУРЗАЕВИЧ
 
Решение № 74-П  Дата 21.01.2015 

ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурс посредством электронных закупок

Медициналық жабдықтарды сатып алу./Закуп медицинского оборудования.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница №5" на праве 
хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы 
юридический адрес: Казахстан, г.Алматы, ДОСТЫК 220 
фактический адрес: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 220
почтовый адрес: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 220
БИН: 990240002919
Банковские реквизиты: Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит"
ИИК:  KZ038560000000011288
БИК: KCJBKZKX
валюта счета: KZT
КБе 16

Представитель заказчика: ТОКАРЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
ИИН: 740907400299
должность: зав. аптекой 
контактный телефон: +7(727) 264-15-86 
e-mail: GGKB5@MAIL.RU

Организатор (единый организатор) : Государственное коммунальное предприятие "Городская клиническая больница 
№5" на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы
юридический адрес: Казахстан, г.Алматы, ДОСТЫК 220
фактический адрес: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 220
почтовый адрес: Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, пр.Достык, 220
БИН: 990240002919
Банковские реквизиты: Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит"
ИИК:  KZ038560000000011288
БИК:  KCJBKZKX
валюта счета: KZT
КБе 16

Представитель организатора (единого организатора) : 
ТОКАРЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
ИИН: 740907400299
должность: зав. аптекой
контактный телефон: +7(727) 264-15-86 
e-mail: GGKB5@MAIL.RU

Секретарь конкурсной комиссии: МАМЕДОВ НИЗАМИ ЮСУФОВИЧ
должность: бухгалтер по госзакупам
контактный телефон: +7(727) 264-65-58
e-mail: GGKB5@MAIL.RU

1. Общие положения

1. Электронный конкурс проводится с целью выбора поставщика (ов) в соответствии с прилагаемым перечнем
лотов.

2. Настоящая конкурсная документация (далее - КД) включает в себя:

1) перечень лотов согласно приложению 1 к настоящей КД;

2) описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
закупаемых товаров, работ, услуг, технические спецификации с указанием национального стандарта или
неправительственного стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан,
при его наличии, согласно приложению 2 к настоящей КД.

при осуществлении государственных закупок работ, требующих проектно-сметную документацию, вместо
описания и требуемых функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых работ к
КД прикрепляется проектно-сметная документация;



3) соглашение об участии в электронном конкурсе согласно приложению 3 к настоящей КД;

4) сведения о квалификации потенциального поставщика для поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящей КД;

5) перечень обязательных критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении
победителя электронного конкурса с целью определения участника электронного конкурса, предлагающего наиболее
качественный товар, работу, услугу, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона;

6) сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет
13000000 тенге.

Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет:
№ 

лота
Наименование товара (работы, услуги) Сумма, выделенная по лоту, тенге

 1 Рецикулятор 13000000

3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в электронном конкурсе, вносит с заявкой на
участие в электронном конкурсе обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в размере одного процента от
суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг, в одной из ниже перечисленных форм:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете организатора:
Алматинский городской филиал АО "Банк ЦентрКредит", ИИК: KZ038560000000011288, БИК: KCJBKZKX, валюта
счета: KZT.

2) банковской гарантии на бумажном носителе согласно приложению 7 к настоящей КД.
Срок действия обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки
на участие в электронном конкурсе.

2. Разъяснение организатором положений КД потенциальным
поставщикам - участникам веб-портала

4. Потенциальный поставщик - участник веб-портала при необходимости направляет с использованием
веб-портала электронный запрос организатору по разъяснению положений КД, но не позднее 07.02.2015 10:00:00.

5. Организатор в течение двух рабочих дней со дня получения запроса опубликовывает текст разъяснения
положений КД на веб-портале с автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков - участников веб-портала,
получивших КД.

6. Организатор при необходимости в срок не позднее 09.02.2015 10:00:00 по собственной инициативе или в ответ
на запрос потенциального поставщика вносит изменения и (или) дополнения в КД. Внесение изменений в КД оформляется
в том же порядке, что и утверждение КД. Внесенные изменения имеют обязательную силу, и в срок не более одного
рабочего дня со дня утверждения изменений в КД публикуются на веб-портале с автоматическим уведомлением
потенциальных поставщиков - участников веб-портала, получивших КД. Окончательный срок представления заявок на
участие в электронном конкурсе продлевается в таком случае на срок не менее пятнадцати календарных дней, для учета
потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в электронном конкурсе.

3. Требования к оформлению заявки на участие в электронном
конкурсе и представление потенциальными поставщиками заявок

на участие в электронном конкурсе

Заявка на участие в электронном конкурсе

7. Заявка на участие в электронном конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика,
претендующего на участие в электронном конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги) в
соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД.

8. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в электронном
конкурсе согласно приложению 3 к настоящей КД.

Соглашение об участии в электронном конкурсе также предусматривает условие о согласии потенциального
поставщика выполнить работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией
при участии в электронном конкурсе КД, которого вместо технической спецификации содержит данную проектно-сметную
документацию.

9. Заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком,
изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать:

1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные документы,
представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным требованиям:

лицензии и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение
работ, оказание услуг;

выписку из реестра держателей ценных бумаг, подписанную и заверенную печатью в установленном порядке,
выданную не ранее даты объявления конкурса;

документы, подтверждающие платежеспособность:

справка банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об



отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех
месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов
бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к настоящей КД (в случае, если потенциальный
поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная
справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее даты объявления конкурса;

справка установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и
задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и
социальным отчислениям (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством
Республики Казахстан), либо о наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданная не
ранее даты объявления электронного конкурса.

Потенциальный поставщик при необходимости подтверждает соответствие общему квалификационному
требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской
гарантии на бумажном носителе одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста
процентам от суммы проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в конкурсе. Обеспечение
исполнения договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в
КД, для полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках в виде банковской гарантии на
бумажном носителе, оригинал которой представляется до окончательного срока представления заявок на участие в
электронном конкурсе.

Потенциальный поставщик при необходимости подтверждает свое соответствие, а также привлекаемых
субподрядчиков (соисполнителей) общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из
следующих электронных копий документов:

а) документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику (субподрядчику, соисполнителю)
рейтинга международной рейтинговой организации;

б) выписки из фондовой биржи о включении потенциального поставщика (субподрядчика, соисполнителя) в
официальный листинг биржи;

2) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика специальным квалификационным
требованиям:

сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 4, 5 и 6 к
настоящей КД;

сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом
закупок на электронном конкурсе, согласно приложению 9 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным
поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема
работ (стоимости строительства), услуг.

В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ
либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии документов, подтверждающие
соответствие привлекаемых субподрядчиков (соисполнителей) общим и специальным квалификационным требованиям;

3) техническую спецификацию с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных
характеристик, закупаемых товаров, работ, услуг, с указанием национального стандарта или неправительственного
стандарта, утвержденного некоммерческими организациями производителей Республики Казахстан,
нормативно-технической документации, а также с указанием на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные
наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара и
наименование производителя, и иные характеристики, определяющие принадлежность приобретаемого товара, работы,
услуги отдельному потенциальному поставщику.

4) обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в размере, установленном Законом, в виде:

банковской гарантии на бумажном носителе согласно приложению 7 к настоящей КД, при этом оригинал
банковской гарантии на бумажном носителе представляется организатору, до окончательного срока представления заявок
на участие в электронном конкурсе;

электронной копии платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос, размещаемого на
банковском счете организатора.

Срок действия конкурсной заявки должен составлять не менее 36 календарных дней с даты вскрытия конкурсных
заявок.

Требования к оформлению заявки на участие в электронном конкурсе

10. Заявка на участие в электронном конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору в
форме электронного документа.

11. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в электронном конкурсе, должны быть
четкими и разборчивыми.

12. Заявка на участие в электронном конкурсе, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы касательно заявки на участие в электронном конкурсе, составляются и представляются на
языке, на котором составлена настоящая КД. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на
другом языке, к ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.



Порядок представления заявки на участие в электронном конкурсе

13. Заявка на участие в электронном конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору с
использованием веб-портала в форме электронного документа.

14. Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в электронном конкурсе автоматически
регистрируются на веб-портале.

15. Заявка на участие в электронном конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки
веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в электронном конкурсе.

16. Заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика автоматически отклоняется
веб-порталом в следующих случаях:

1) если потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном электронном конкурсе;

2) заявка на участие в электронном конкурсе поступила на веб-портал после истечения окончательного срока
приема заявок на участие в электронном конкурсе;

3) предусмотренных подпунктами 3), 3-1), 3-2) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона.

Изменение заявок на участие в электронном конкурсе и их отзыв

17. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном конкурсе с
использованием веб-портала в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в
электронном конкурсе, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в электронном
конкурсе.

18. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в электронном
конкурсе, после истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе.

19. Организатор не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в
электронном конкурсе, установленного КД, при необходимости делает запрос потенциальным поставщикам о продлении
срока действия их заявки на участие в электронном конкурсе на конкретный период времени. Потенциальный поставщик
вправе отказаться продлить срок действия заявки на участие в электронном конкурсе, отозвав свою заявку на участие в
электронном конкурсе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в электронном
конкурсе.

20. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в электронном конкурсе. Заказчик,
организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов
независимо от итогов электронного конкурса.

4. Вскрытие конкурсной комиссией
заявок на участие в электронном конкурсе

21. 12.02.2015 10:00:00 веб-порталом производится автоматическое вскрытие заявок на участие в электронном
конкурсе. В случае, если на электронный конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в электронном
конкурсе, то данная заявка на участие в электронном конкурсе также вскрывается.

22. Протокол вскрытия заявок на участие в электронном конкурсе публикуется секретарем конкурсной комиссии
на веб-портале в день вскрытия. При этом веб-портал рассылает автоматические уведомления членам конкурсной
комиссии, потенциальным поставщикам, автоматически зарегистрированным на веб-портале.

5. Рассмотрение конкурсной комиссией
заявок на участие в электронном конкурсе

на предмет их соответствия требованиям конкурсной
документации и допуск потенциальных поставщиков

к участию в электронном конкурсе

23. Рассмотрение заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью
определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям КД, и
признания их участниками электронного конкурса.

24. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе конкурсная комиссия оформляет:

1) протокол предварительного допуска к участию в конкурсе в случае, указанном в пункте 25 настоящей КД;

2) протокол допуска к участию в конкурсе.

25. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе оформляется конкурсной комиссией в случае
выявления конкурсной комиссией потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и
требованиям конкурсной документации.

26. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе содержит следующую информацию:

1) перечень потенциальных поставщиков, не соответствующих квалификационным требованиям и требованиям
конкурсной документации;



2) перечень документов, которые необходимо представить и привести в соответствие с квалификационными
требованиями и требованиями конкурсной документации потенциальному поставщику посредством веб-портала для
приведения заявки на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной
документации;

3) дату представления потенциальным поставщикам, указанным в протоколе предварительного допуска к участию
в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации
заявок на участие в электронном конкурсе.

27. Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в конкурсе
принимается в течение десяти календарных дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе и публикуется секретарем
конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к участию в конкурсе, на веб-портале, согласно
приложениям 4 и 5 к настоящим Правилам, с автоматическим уведомлением по электронной почте всех потенциальных
поставщиков, автоматически зарегистрированных на веб-портале.

28. При повторном рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе конкурсная комиссия:

1) рассматривает заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщиков, указанных в перечне протокола
предварительного допуска к участию в конкурсе на предмет их полноты приведения в соответствие с квалификационными
требованиями и требованиями конкурсной документации, по перечню документов, указанных в протоколе
предварительного допуска к участию в конкурсе;

2) определяет потенциальных поставщиков, представивших неполный и не соотвествующий квалификационным
требованиям и требованиям конкурсной документации перечень документов, указанных в протоколе предварительного
допуска к участию в конкурсе;

3) в письменной форме и (или) в форме электронного документа запрашивает у потенциальных поставщиков,
заявки на участие в конкурсе которых были приведены в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями конкурсной документации, материалы и разъяснения в связи с их заявками на участие в конкурсе с тем,
чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

4) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, которые были приведены в
соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации, в письменной форме и (или)
в форме электронного документа, запрашивает необходимую информацию у соответствующих физических или
юридических лиц, государственных органов.

Не допускаются направление запросов и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки
на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации.

Под приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями конкурсной документации
понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки на участие в конкурсе недостающими
документами, замену документов, представленных в заявке на участие в конкурсе, приведение в соответствие путем
исправления ненадлежащим образом оформленных документов после истечения срока приведения заявок на участие в
конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации.

5) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным и иным требованиям
конкурсной документации, и признает участниками электронного конкурса;

6) определяет лучшую техническую спецификацию (лучшие технические спецификации) товаров, услуг.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков общим квалификационным требованиям в части их
непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации конкурсная комиссия рассматривает информацию,
размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур
банкротства либо ликвидации.

Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в электронном конкурсе, как отвечающую требованиям КД,
если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа
представленной заявки на участие в электронном конкурсе.

29. Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным
требованиям, в случаях:

1) непредставления потенциальным поставщиком документа (документов) для подтверждения соответствия
потенциального поставщика и привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным
требованиям;

2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации,
содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также
несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) квалификационным требованиям;

3) представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.

Признание потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не
предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона и пунктами 92 и 93 настоящих Правил, не допускается.

Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе
соответствующей требованиям настоящей КД в случае внесения обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе в
размере одного и более процентов от суммы.

30. Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе не соответствующим
требованиям конкурсной документации, в случаях:

1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, представленной в виде банковской
гарантии;

2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое выражается в отсутствии
сведений, не позволяющих конкурсной комиссии установить:

лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в конкурсе;



название государственных закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых способом конкурса, для участия в
которых вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии;

срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, условия его предоставления, представленной в виде
банковской гарантии и (или) сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе;

лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в конкурсе;

лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе;

3) внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере менее одного процента от суммы, выделенной
на конкурс (лот).

Допускается внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе на общую сумму, выделенную на конкурс,
состоящего из лотов при предоставлении заявки не на все лоты конкурса.

По иным основаниям признание внесенного обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе не
соответствующим требованиям КД не допускается.

31. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в электронном конкурсе, не допускается к участию в
электронном конкурсе (не признается участником электронного конкурса), если:

1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным
требованиям;

2) он нарушил требования статьи 6 Закона;

3) его заявка на участие в электронном конкурсе определена не соответствующей требованиям КД, в том числе,
если он не представил обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной
документации и Правил.

32. Конкурсная комиссия для расчета условной цены оценивает и сопоставляет все представленные заявки на
участие в электронном конкурсе и рассчитывает относительное значение каждого из критериев, оговоренных в КД в
соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона по методике расчета условной цены, определенной организатором
государственных закупок (единым организатором государственных закупок) в КД.

Конкурсная комиссия применяет относительное значение критериев в равном размере ко всем заявкам на участие
в электронном конкурсе по методике расчета условной цены, определенной организатором государственных закупок
(единым организатором государственных закупок) в КД, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена
одна конкурсная заявка.

В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии,
конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку.

Предложенные потенциальным поставщиком условия, предусмотренные в документах, подтверждающих
критерии для получения условных скидок, будут включены в договор о государственных закупках.

33. Экспертная комиссия либо эксперт в сроки, установленные председателем конкурсной комиссии, но не
позднее срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

1) при государственных закупках работ рассматривает и изучает в пределах своей компетенции на предмет
полноты документов, представленных потенциальными поставщиками для подтверждения соответствия предлагаемых ими
работ требованиям конкурсной документации;

2) оформляет, подписывает и представляет экспертное заключение о соответствии либо несоответствии
предлагаемых потенциальными поставщиками работ технической спецификации, являющейся неотъемлемой частью
конкурсной документации, секретарю конкурсной комиссии;

3) при государственных закупках товаров, услуг рассматривает и изучает в пределах своей компетенции на
предмет полноты документов, представленных потенциальными поставщиками для определения лучшей технической
спецификации (лучших технических спецификаций);

4) оформляет, подписывает и представляет экспертное заключение об определении лучшей технической
спецификации (лучших технических спецификаций) секретарю конкурсной комиссии.

34. Протокол о допуске к участию в конкурсе подписывается на веб-портале всеми членами конкурсной комиссии
и публикуется секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о допуске к участию в конкурсе, на веб-портале,
согласно приложениям 6 и 7 к настоящим Правилам, с автоматическим уведомлением по электронной почте всех
потенциальных поставщиков, подавшим заявки на участие в конкурсе.

6. Оформление потенциальными поставщиками,

допущенными к участию в электронном

конкурсе, конкурсных ценовых предложений



35. Потенциальные поставщики, допущенные к участию в электронном конкурсе (участники электронного
конкурса), подают конкурсное ценовое предложение (далее – КЦП) с использованием веб-портала в форме электронного
документа, согласно приложению 10 к настоящей КД.

36. При участии в электронном конкурсе по государственным закупкам товаров или услуг потенциальные
поставщики, допущенные к участию в электронном конкурсе (участники электронного конкурса), подают КЦП на лучшую
техническую спецификацию либо на одну из лучших технических спецификаций, указанных в протоколе предварительного
допуска к участию в конкурсе.

В случае отсутствия протокола предварительного допуска к участию в конкурсе потенциальные поставщики,
допущенные к участию в электронном конкурсе (участники электронного конкурса), подают КЦП на лучшую техническую
спецификацию либо на одну из лучших технических спецификаций, указанных в протоколе допуска к участию в конкурсе.

37. КЦП отечественных потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

38. КЦП, выраженные не в национальной валюте, автоматически пересчитываются веб-порталом в валюту
Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан на
дату окончания приема КЦП.

39. КЦП считается принятым после автоматической отправки веб-порталом соответствующего уведомления
поставщику, подавшему КЦП.

40. Веб-портал автоматически отказывает в приеме КЦП в случаях:

1) подачи участником электронного конкурса более одного КЦП на один и тот же электронный конкурс (лот);

2) превышения суммы, выделенной для осуществления электронного конкурса;

3) если конкурсное ценовое предложение поступило позднее трех рабочих дней с момента опубликования
протокола о допуске.

41. Потенциальный поставщик при необходимости изменяет или отзывает КЦП в любое время до истечения
окончательного срока представления КЦП.

7. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией

конкурсных ценовых предложений

участников электронного конкурса и определение победителя

электронного конкурса

42. Сведения о поданных потенциальными поставщиками КЦП автоматически регистрируются на веб-портале.

43. В установленный протоколом о допуске к участию в электронном конкурсе день и время веб-порталом
производятся автоматическая оценка и сопоставление КЦП участников электронного конкурса:

рассчитывается демпинговая цена, определяемая в соответствии с Правилами, и отклоняется КЦП участника
электронного конкурса, являющееся демпинговой;

в случае, если после отклонения КЦП с демпинговыми ценами в электронном конкурсе участвуют два и более
КЦП участников электронного конкурса, определяются условные цены участников электронного конкурса посредством
применения в отношении не отклоненных КЦП участников электронного конкурса условных скидок, указанных в протоколе о
допуске к участию в электронном конкурсе;

сопоставляются условные цены участников электронного конкурса, определяется победитель электронного
конкурса на основе наименьшей условной цены;

при равенстве условных цен КЦП победителем признается потенциальный поставщик, имеющий больший опыт
работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом конкурса. При равенстве опыта работы
нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные условные цены, победителем признается потенциальный
поставщик, КЦП которого поступило ранее КЦП других потенциальных поставщиков.

44. Протокол об итогах государственных закупок способом электронного конкурса автоматически формируется и
публикуется веб-порталом с уведомлением по электронной почте всех членов конкурсной комиссии и всех потенциальных
поставщиков, автоматически зарегистрированных на веб-портале.

8. Возврат обеспечения заявок на участие в электронном конкурсе

45. Организатор возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе потенциальному
поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в электронном конкурсе до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;

2) подписания протокола о допуске к участию в электронном конкурсе. Указанный случай не распространяется на
потенциальных поставщиков, признанных участниками электронного конкурса;

3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса. Указанный случай
не распространяется на участника электронного конкурса, определенного победителем конкурса;



4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем электронного конкурса
обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного КД.

46. Обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе не возвращается организатором в случаях, если:

1) потенциальный поставщик, признанный участником электронного конкурса, не представил в установленный
срок либо отозвал свое КЦП, за исключением потенциального поставщика, признанного участником конкурса, не
представившего КЦП в соответствии с частью третьей пункта 2 статьи 26-1 Закона;

2) потенциальный поставщик, определенный победителем электронного конкурса, уклонился от заключения
договора о государственных закупках;

3) победитель электронного конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо
ненадлежащим образом исполнил, в том числе несвоевременно исполнил требования, установленные КД, о внесении и
(или) сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.

9. Договор о государственных закупках по итогам электронного конкурса

47. Заказчик посредством веб-портала выбирает одну из двух следующих форм заключения договора о
государственных закупках:

1) на бумажном носителе;

2) в форме электронного договора.

48. В случае заключения договора о государственных закупках на бумажном носителе заказчик в течение пяти
рабочих дней со дня подписания протокола об итогах электронного конкурса направляет поставщику два экземпляра
проекта договора о государственных закупках, составленного в соответствии с типовым договором, согласно приложениям
19, 20 и 21 к настоящим Правилам, которые подписываются заказчиком и полистно парафируются уполномоченным
представителем заказчика, за исключением случаев, когда уполномоченный представитель заказчика не назначается.

49. В случае заключения электронного договора заказчик в течение одного рабочего дня со дня подписания
протокола об итогах государственных закупок направляет посредством веб-портала поставщику запрос сведений о лице,
подписывающем договор, и реквизитов поставщика для оформления электронного договора.

Поставщик в течение трех рабочих дней с момента получения на веб-портале соответствующего запроса
заполняет и подтверждает сведения о лице, подписывающем договор, и реквизиты поставщика.

В случае отсутствия подтверждения поставщиком сведений о лице, подписывающем договор, и реквизитов
поставщика, поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

Заказчик не позднее одного рабочего дня со дня подтверждения поставщиком сведений о лице, подписывающем
договор, и реквизитов поставщика посредством веб-портала формирует проект электронного договора в соответствии с
типовым договором согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящим Правилам, подписывает электронной цифровой
подписью и направляет для подписания поставщику.

Поставщик подписывает электронный договор электронной цифровой подписью посредством веб-портала в
сроки, установленные Законом.

50. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках вносит
обеспечение исполнения договора о государственных закупках.

51. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии
того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о
государственных закупках.

52. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором в размере трех процентов от
общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором о государственных закупках
предусмотрена выплата аванса.

В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения
договора устанавливается организатором в размере равном авансу, который должен быть не менее трех процентов от
общей суммы договора о государственных закупках.

53. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных
закупках:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный
бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и
государственными учреждениями;

2) банковская гарантия на бумажном носителе согласно приложению 13 к настоящим Правилам.

54. Не допускается совершение поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права
требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по
договору.

55. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели,
не предусмотренные Законом.

56. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в
сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком



своих обязательств по договору.
В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору о государственных

закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти
рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного
предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.

57. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках
расторгнут в связи с невыполнением поставщиком своих обязательств по договору.

58. В случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 статьи 37 Закона, договор о государственных закупках должен
содержать положения о его заключении на срок более одного финансового года.

59. Победитель конкурса по государственным закупкам товаров, имеющий условное уменьшение своей
конкурсной заявки за наличие местного содержания в товаре, при заключении договора о государственных закупках
представляет заказчику сертификат о происхождении товара формы CT-KZ на всю партию поставляемого товара.

60. Договор о государственных закупках должен содержать условия уплаты налога на добавленную стоимость и
акцизов в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, таможенного
законодательства Таможенного союза и (или) таможенного законодательства Республики Казахстан.

61. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику
подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение
исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных КД, то такой потенциальный поставщик
признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.

62. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных
закупках заказчик:

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе и обращается в суд с иском о
признании такого потенциального поставщика недобросовестным участником государственных закупок;

2) при необходимости обращается в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить
договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о
государственных закупках.

Время и дата формирования электронной формы конкурсной документации : 22.01.2015 16:09:32


