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Бекітемін:

Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай
қаласының № 3 емханасы" КМК

АХМЕТОВ МАНАРБЕК МОЛДАГАЛИЕВИЧ

Шешім № 7-п Күні 2019-01-08 10:30:25

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА

Қызмет
(сатып алу мәнінің түрі )

Пульттік күзет кабинеттер.
(конкурстың атауы)

Тапсырыс беруші: Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының
№ 3 емханасы" КМК

Орналасқан жері: Казахстан, Костанай, Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА 21

БСН: 950540000490

Банк деректемелері көрсетіледі: "ForteBank" АҚ

ЖСК: KZ7196513F0007525122

БСК: IRTYKZKA

Есепшот валютасы: KZT

Кбе: 16

Тапсырыс берушінің өкілі: АХМЕТОВ МАНАРБЕК МОЛДАГАЛИЕВИЧ

ЖСН: 620208350056

Лауазымы: Главный врач

Телефоны: 22545

E-mail көрсетіледі: nurlan.bek79@mail.ru

 

Ұйымдастырушы: Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының №
3 емханасы" КМК

Орналасқан жері: Казахстан, Костанай, Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА 21

БСН: 950540000490

Банк деректемелері көрсетіледі: "ForteBank" АҚ

ЖСК: KZ7196513F0007525122

БСК: IRTYKZKA
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Есепшот валютасы: KZT

Кбе: 16

Өтінімді қамтамасыз етуды енгізу үшін банктік деректемелер: "ForteBank" АҚ

ЖСК: KZ9896513F0007525121

БСК: IRTYKZKA

Есепшот валютасы: KZT

Кбе: 16

Ұйымдастырушының БСН: 950540000490

Ұйымдастырушының өкілі: БЕКМУХАМБЕТОВ НУРЛАН АЛИМЖАНОВИЧ

ЖСН: 791229300239

Лауазымы: экономист по государственным закупкам

Телефоны: 555-107

E-mail көрсетіледі: nurlan.bek79@mail.ru

 

Конкурстық комиссияның хатшысы: БЕКМУХАМБЕТОВ НУРЛАН АЛИМЖАНОВИЧ

ЖСН: 791229300239

Лауазымы: экономист по государственным закупкам

Телефоны: 555-107

E-mail көрсетіледі: nurlan.bek79@mail.ru

 

1. Жалпы ережелер

1. 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, сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге
Қазақстан  Республикасының  ұлттық  стандарттарын,  ал  олар  болмаған  жағдайда  мемлекетаралық
стандарттарды  көрсете  отырып  техникалық  ерекшелікті  әзірлейді.  Ұлттық  және  мемлекетаралық
стандарттар болмаған кезде,  мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып,  сатып алынатын
тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  талап  етілетін  функционалдық,  техникалық,
сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.

Бұл  ретте  сатып  алынатын  тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  техникалық
ерекшелігінде  өнім  берушілерге  қойылатын,  берілетін  тауарлардың  Қазақстан  Республикасының
заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда
белгіленген талаптарға сәйкес келетінін растайтын құжаттарды беру туралы талап қамтылуға тиіс;
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3) осы КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес электрондық конкурсқа қатысуға келісім;

4) осы КҚ-ға 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес тауарларды жеткізу (жұмыстарды орындау, қызметтер
көрсету) үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі -  Қағидалар) 152-1 тармағына
неғұрлым  сапалы  тауар,  жұмыс,  қызмет  көрсетуді  ұсынатын  конкурсқа  қатысушыны  айқындау
мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін критерийлердің
тізбесін қамтиды;

6) тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома 500000 теңгені құрайды.

Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:

Лот № Тауардың (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің
атауы)

Лот бойынша бөлінген сома
(теңге)

22702936-ОК1 Күзет қызметтері 500000

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

1) кепілдік берілген ақшалай жарна, ұйымдастырушының мынадай банктік шотында орналастырылатын
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай қаласының № 3 емханасы" КМК
БСН: 950540000490, АО "ForteBank", ЖСК: KZ9896513F0007525121, БСК: IRTYKZKA, Есепшот валютасы:
KZT
(ұйымдастырушының атауы, БСН, банктік деректемелері);

2) осы КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

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

2. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау, ұйымдастырушының немесе
тапсырыс берушінің

Конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіруі

5. КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде олар туралы мәліметтер
Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  құпиялар  туралы  заңнамасына  сәйкес  мемлекеттік
құпияларды  қамтитын  және  (немесе)  Қазақстан  Республикасының  Үкіметі  айқындаған  таратылуы
шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде жүзеге асырылмайды.

6.  КҚ-ның жобасына ескертулерді,  сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды
әлеуетті өнім берушілер веб-портал арқылы тапсырыс берушіге, ұйымдастырушыға, мемлекеттік сатып
алуды  бірыңғай  ұйымдастырушыға  мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  туралы  хабарландыру
орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жіберулері мүмкін.

7. Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру орналастырылған күннен бастап бес
жұмыс күні ішінде КҚ-ның жобасына ескертулер сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау
салулар болмаған кезде КҚ бекітілген болып саналады.

8. Ескертулер, сондай-ақ КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы сұрау салулар болған кезде тапсырыс
беруші, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау мерзімі біткен
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мынадай шешімдерді қабылдайды:

1) КҚ-ның жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізеді;

2)  оларды  қабылдамауына  негіздемелерін  көрсете  отырып,  КҚ-ның  жобасына  ескертулерді
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қабылдамайды;

3) КҚ-ның ережелеріне түсіндірме береді.

КҚ-ның жобасына өзгерістер мен толықтырулар енгізген жағдайда, КҚ-ны бекіткен сияқты тәртіппен
веб-порталда өзгертілген КҚ-ны бекіту туралы шешім қабылданады.

Осы тармақтың 2)  және  3)  тармақшаларында  көзделген  шешімдер  қабылданған  күннен  бастап  КҚ
бекітілген болып саналады.

9. Ұйымдастырушы КҚ бекітілген күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей веб-порталда КҚ-ның
жобасын алдын ала талқылау хаттамасын орналастыруға міндетті.

КҚ-ның  жобасына  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізген  жағдайда,  мемлекеттік  сатып  алуды
ұйымдастырушы, веб-портал қатысушысы болып табылатын әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде
хабардар ете отырып,  КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау хаттамасымен бірге  КҚ-ның бекітілген
мәтінін де орналастырады.

10. КҚ-ның жобасын алдын ала талқылау хаттамасында Заңның 22-бабының 2-тармағына сәйкес КҚ-ның
жобасына  келіп  түскен  ескертулер  мен  олар  бойынша  қабылданған  шешімдер  туралы  ақпаратты
қамтиды.

11.  КҚ-ның  жобасына  ескертулерді  қабылдамау  туралы  шешім  қабылданған  жағдайда  оларды
қабылдамау  себептерінің  егжей-тегжейлі  негіздемесі  КҚ-ның  жобасын  алдын  ала  талқылау
хаттамасында  көрсетіледі.

12. КҚ-ның ережелерін түсіндіру туралы веб-портал арқылы әлеуетті өнім берушілерден сұрау салулар
келіп  түскен  кезде  КҚ-ның  ережелеріне  түсіндіру  мәтіні  КҚ-ның  жобасын  алдын  ала  талқылау
хаттамасында көрініс табады.

13. Алдын ала талқылау нәтижелері бойынша тапсырыс берушінің шешімі Заңда айқындалған тәртіппен
шағымдалуы мүмкін.

3. Әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімді ресімдеуіне
және оны ұсынуына қойылатын талаптар

14. Конкурсқа қатысуға өтінім веб-портал арқылы электрондық құжат нысанында беріледі және осы КҚ-
да көзделген шарттар мен талаптарға сәйкес тауарды жеткізуге конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті
өнім берушінің келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ өзі туралы, Заңның 6-бабында белгіленген біліктілік
талаптары мен шектеулеріне сәйкестігін растайтын мәліметтерді алуға әлеуетті өнім берушінің келісімі
болып табылады.

15.  Әлеуетті  өнім беруші  өтінімді  қалыптастыру алдында осы КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа
қатысу туралы келісімді қабылдайды.

15-1. Консорциум ретінде конкурсқа қатысуға ниет еткен Заңды тұлғалар өтінімді беру алдында осы КҚ
4-2-қосымшасына сәйкес,  веб-порталда  бірлескен  шаруашылық қызмет  туралы шарт  жасайды және
рәсімдейді.

16. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды:

1) мынадай:

әлеуетті өнім берушінің сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге
құқығын  растайтын  рұқсаттар  (хабарламалар)  және/немесе  патенттер,  куәліктер,  сертификаттар,
дипломдар, басқа да құжаттардың;

осы КҚ-ға 5, 6 және 7-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік сатып алу процесіне қатысу үшін біліктілігі
туралы мәліметтер;
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осы КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу нысанасы болып табылатын жұмыстарды орындау
бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер
және әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке
(бірлесіп орындауға) жиынтығында жұмыстардың екіден бір астамын беруге тыйым салу шарты;

Егер әлеуетті өнім беруші жұмыстар не қызметтердің қосалқы мердігерлерін (бірлесіп орындаушыларын)
тартуды көздеген жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын мердігерлердің
(бірлесіп орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық
көшірмесін ұсынады.

2) сатып алынатын тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ұлттық стандарттарды, ал олар
болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттарды көрсете отырып техникалық ерекшелікті қамтиды.
Бұл ретте ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, сатып алынатын тауарлардың,
жұмыстардың,  көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық,  техникалық,  сапалық және
пайдалану  сипаттамалары,  оның ішінде  тауарлық белгілерін,  қызмет  көрсету  белгілерін,  фирмалық
атауларын, патенттерін, пайдалы моделдерін, өндірістік үлгілерін, тауардың шығу жері мен өндірушінің
атауын, және басқа да сипаттамаларын көрсете отырып, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер үшін осы
КҚ-ға 2-қосымшаға,  тауарлар үшін осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес үлгі  бойынша көрсетіледі.  Қажет
болған жағдайда техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық құжаттама көрсетіледі.

Лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуды қоспағанда, әлеуетті  өнім берушілердің
конкурсқа қатысуға өтінімдерінде өндіруші зауыттан хаттардың, техникалық паспорттардың, өнімнің
сәйкестік  сертификаттарының  көшірмелері,  сатып  алынатын  тауарлардың  үлгілері  болуы  туралы
талапқа жол берілмейді;

3) конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді заңнамада белгіленген мөлшерде, мынадай:

осы КҚ-ға 8-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік;

ұйымдастырушының  банктік  шотында  не  мемлекеттік  органдар  мен  мемлекеттік  мекемелер  болып
табылатын мемлекеттік  сатып алуды ұйымдастырушылар үшін  Қазақстан Республикасының бюджет
заңнамасында  көзделген  шотта  орналасқан  кепілдік  ақшалай  жарнаны  растайтын  қағаз  төлем
құжатының электрондық көшірмесі түрінде ұсынады.

4) осы КҚ-ға 11-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасы.

17. Конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі Заңның 24-бабы 6-тармағына сәйкес конкурсқа
қатысуға өтінімдер ашылған күннен бастап кем дегенде күнтізбелік 60 күнді құрайды.

18. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері бейненің
түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс.

19. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен
құжаттар  әлеуетті  өнім  берушінің  таңдауы бойынша қазақ  немесе  орыс тілдерінде  жасалады және
беріледі.

 Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл (нотариалдық
расталған) аудармасы қоса беріледі.

4. Конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тәртібi

20.  Конкурсқа  қатысуға  өтінімді  әлеуетті  өнім  беруші  веб-порталды  пайдалана  отырып,
ұйымдастырушыға  электрондық  құжат  нысанында  береді.

21.  Әлеуетті  өнім  берушілер  берген  конкурсқа  қатысуға  өтінімдер  автоматты  түрде  веб-порталда
электрондық өтінімдер журналында тіркеледі.

22. Конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен автоматты түрде
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жіберген сәтте конкурсқа қатысуға берілген өтінім қабылданған болып есептеледі.

23. Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай:

1) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген;

2) конкурсқа қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді қабылдаудың соңғы
мерзімі аяқталғаннан кейін түскен;

3) бастапқы баға осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;

4) Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген жағдайларында веб-
порталдан автоматты түрде кері қайтарылады.

24. Әлеуетті өнім берушінің бастапқы бағасы теңгемен көрсетілген болуы тиіс.

5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту және оларды кері қайтарып алу

25. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күннен кешіктірмей
мыналарға:

1) енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуге және (немесе) толықтыруға;

2)  өзі  енгізген конкурсқа қатысуға өтінімін қамтамасыз етуді  қайтарып алу құқығын жоғалтпастан,
өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.

26. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі біткеннен кейін конкурсқа қатысуға
өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге жол берілмейді.

27.  Әлеуетті  өнім  беруші,  оның  конкурсқа  қатысуымен  байланысты  барлық  шығыстарды  көтереді.
Тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, Конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы (сарапшы) конкурстың
қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді көтермейді.

6. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу

28. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінің күні мен уақыты басталғаннан
кейін бес минуттың ішінде веб-портал конкурсқа қатысуға өтінімдерді автоматты түрде ашуды жүргізеді.
Егер конкурсқа қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа (лотқа) ұсынылған болса, онда мұндай өтінім де
ашылады және қаралады.

29.  Конкурсқа  қатысуға  өтінімдерді  ашу  хаттамасын  ашылған  күні  веб-портал  автоматты  түрде
жариялайды. Бұл ретте веб-портал Конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда автоматты түрде
тіркелген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар таратады.

30.  Конкурстық  баға  ұсыныстарын  қоспағанда,  конкурсқа  қатысуға  өтінім  берген  әлеуетті  өнім
берушілерге рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні өткеннен кейін
басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін қарауға қолжетімділік қамтамасыз
етіледі.

7. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау

31.  Конкурсқа  қатысуға  өтінімдерді  қарауды,  біліктілік  талаптары мен КҚ-ның талаптарына сәйкес
келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында Конкурстық комиссия жүзеге асырады.

31-1. Заңның 27-бабының 5 тармағына сәйкес конкурстық комиссия:

1) конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, бағалауды және салыстыруды оңайлату үшін әлеуетті өнім
берушілерден олардың өтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді жазбаша нысанда және
(немесе) электрондық құжат нысанында сұратады;
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2) конкурсқа қатысуға өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында, тиісті жеке немесе
заңды  тұлғалардан,  мемлекеттік  органдардан  қажетті  ақпаратты  жазбаша  нысанда  және  (немесе)
электрондық құжат нысанында сұратады.

32. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау кезінде Конкурстық комиссия мыналарды:

1)  осы  КҚ-ның  33-тармағында  көрсетілген  жағдайда  конкурсқа  қатысуға  алдын  ала  рұқсат  беру
хаттамасын;

2) қорытындылар туралы хаттаманы ресімдейді.

 33. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасын, Конкурстық комиссия
біліктілік талаптары мен осы КҚ-ның талаптарына сәйкес келмейтінәлеуетті өнім берушілерді анықтаған
жағдайда ресімдейді.

34. Конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында мынадай ақпарат:

1) оларды қабылдамау себептерін толық сипаттай отырып, оның ішінде олардың біліктілік талаптары мен
осы  КҚ-ның  талаптарына  сәйкес  келмейтінін  растаушы  мәліметтер  мен  құжаттарды  көрсете
отырып,біліктілік талаптары мен осы КҚ-ның талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілердің
тізбесі;

2) ұсыну және біліктілік талаптары мен АҚ-ның талаптарына сәйкес келтіру қажет құжаттардың тізбесі;

3) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген әлеуетті өнім берушілердің
біліктілік талаптары мен АҚ-ның талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға өтінімдерін ұсыну
күні қамтылады.

35. Конкурстық комиссияның әлеуетті  өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру
туралы шешімі конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданады
және  Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларына  (бұдан  әрі  –  Қағидалар)  7-қосымшаға
сәйкес,  оны Конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру туралы
шешім қабылданған күні веб-порталда жариялайды.

36. Әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасы орналастырылған
күннен  бастап  үш жұмыс күні  ішіндеконкурсқа  қатысуға  өтінімді  біліктілік  талаптары мен  КҚ-ның
талаптарына сәйкес келтіру құқығы беріледі.

37. Конкурстық комиссия:

1)  конкурсқа  қатысуға  алдын  ала  рұқсат  беру  хаттамасының  тізбесінде  көрсетілген  әлеуетті  өнім
берушілердің  конкурсқа  қатысуға  өтінімдерін,  олардың  конкурсқа  қатысуға  алдын ала  рұқсат  беру
хаттамасында көрсетілген  құжаттар  тізбесі  бойынша біліктілік  талаптары мен КҚ-ның талаптарына
сәйкес келтіру толықтығы тұрғысынан қайта қарайды;

2) конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында көрсетілген құжаттардың толық тізбесін
бермеген  және  біліктілік  талаптары  мен  АҚ-ның  талаптарына  сәйкестендірмеген  әлеуетті  өнім
берушілерді айқындайды;

3)  біліктілік  талаптары мен КҚ-ның өзге  де  талаптарына сәйкес келетін  әлеуетті  өнім берушілерді
анықтайды және конкурс қатысушылары деп таниды.

Конкурстық  комиссия,  егер  онда  конкурсқа  қатысуға  өтінімнің  мәнін  қозғамай  түзетуге  болатын
грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса конкурсқа қатысуға өтінімді  КҚ талаптарына
сәйкес келетін ретінде қарайды;

38. Конкурстық комиссия мынадай:

1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі
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жеткіліксіз болған;

2) Конкурстық комиссияға:

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді берген тұлғаны;

оған  қатысу  үшін  банктік  кепілдік  түрінде  конкурсқа  қатысуға  өтінімді  қамтамасыз  ету  енгізілетін
конкурстың атауы мен нөмірі;

банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін
және (немесе) сомасын, сондай-ақ оны беру шарттарын;

конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету берілген тұлғаны;

пайдасына конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін тұлғаны анықтауға мүмкіндік беретін
мәліметтердің  жоқтығынан  көрінетін  конкурсқа  қатысуға  өтінімді  қамтамасыз  ету  тиісінше
ресімделмеген;

3) Конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген соманың бір пайызынан кем мөлшерде
енгізген жағдайларда енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді КҚ-ның талаптарына
сәйкес емес деп таниды.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етудің тиындармен есептелген сомасы дөңгелектенеді. Бұл
ретте елу тиыннан төмен сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал елу тиынға тең және одан жоғары сома бір
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

Өзге негіздер бойынша енгізілген электрондық конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етудіКҚ-ның
талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берілмейді.

39. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға алдын ала рұқсат беру хаттамасында енгізілген конкурсқа
қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді КҚ-ның талаптарына сәйкес емес деп тану себебін көрсетеді.

Әлеуетті  өнім  берушіні  Заңның  10-бабының  1-тармағында  және  Қағидалардың  150-тармағында
көзделмеген  негіздер  бойынша  біліктілік  талаптарына  сәйкес  емес  деп  тануға  жол  берілмейді.
Конкурсқа  қатысуға  өтінімді  қамтамасыз  ету  соманың  бір  және  одан  да  көп  пайызы  мөлшерінде
енгізілген жағдайда, Конкурстық комиссия енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді осы
КҚ-ның талаптарына сәйкес деп таниды.

40.  Конкурсқа  қатысуға  өтінімді  қамтамасыз  ету  конкурсқа  бөлінген  соманың  бір  пайызынан  кем
мөлшерде енгізілген кезде, әлеуетті өнім берушіконкурсқа қатысуға өтінімді КҚ-ның талаптарына сәйкес
келтіру  мақсатында,  конкурсқа  қатысуға  өтінімді  қосымша  қамтамасыз  етуді  Заңның  25-бабы  3-
тармағында көзделген түрлердің бірінде енгізуге құқылы.

Конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді енгізбеген әлеуетті өнім берушілерге конкурсқа қатысуға
өтінімді КҚ-ның талаптарына сәйкес келтіру үшін құқық берілмейді.

41. Әлеуетті өнім беруші мынадай жағдайларда:

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

2) Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулері болған.
Заңның 6-бабының 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген мемлекеттік сатып
алуға қатысумен байланысты шектеулер бойынша әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі
веб-порталдың автоматты түрде кері қайтаруына жатады. Заңның 6-бабының 1-тармағының 7), 9), 10)
және  11)  тармақшаларында  көзделген  мемлекеттік  сатып  алуға  қатысумен  байланысты  шектеулер
бойынша  конкурстық  комиссия  тиісті  уәкілетті  органдардың  интернет-ресурстарындағы  ақпаратты
қарастырады.
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3) егер оның конкурсқа қатысуға өтінімі КҚ-ның талаптарына сәйкес емес деп айқындалған, оның ішінде
егер ол КҚ-ның және Қағидалардың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді
ұсынбаған жағдайда конкурсқа қатысуға (конкурсқа қатысушы деп тануға) жіберілмейді.

42. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді қайта қарау кезінде, алдын ала рұқсат беру
хаттамасында көзделмеген негіздер бойынша әлеуетті өнім берушілерді қабылдамауға жол берілмейді.

43.  Конкурстық  комиссия  конкурс  тәсілімен  мемлекеттік  сатып  алудың  қорытындылары  туралы
хаттаманы қалыптастыру кезінде конкурсқа қатысуға бір өтінім ұсынылған жағдайларды қоспағанда,
Қағиданың 152-1-тармағына сәйкес конкурсқа қатысуға өтінім ұсынған әрбір әлеуетті өнім берушіге
қатысты КҚ көзделген критерийлерге сәйкес шартты жеңілдіктерді айқындайды.

44. Конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі
болуының әрбір жылы үшін нөл бүтін оннан бес (0,5 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай
шартты жеңілдік береді.

Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 6 және 7-
қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.

Конкурстық  комиссия  сатып  алынатын  жұмыстар  нарығында  әлеуетті  өнім  берушінің  тәжірибесі
болуының  әрбір  жылы үшін,  оның  ішінде  болып  табылатын  жұмыстардың  осындай  (ұқсас)  түрлері
бойынша бір (1 %) пайыз мөлшерінде, бірақ он пайызынан асырмай шартты жеңілдік береді. Жұмыс
тәжірибесі бір жылдан кем болған немесе ол болмаған жағдайда осындай пайыз белгіленбейді.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі болған жағдайда, конкурстық
комиссия сатып алынатын жұмыстар нарығында әлеуетті өнім берушінің тәжірибесі болуының әрбір
жылы үшін, оның ішінде конкурс мәні болып табылатын жұмыстардың осындай (ұқсас) түрлері бойынша
нөл бүтін оннан бес пайыз (0,5 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Егер бір жылдың ішінде әлеуетті өнім беруші конкурста сатып алынатын, оның ішінде біреуден артық
құрылыс  объектісінде  осындай  (ұқсас)  жұмыс  түрлері  бойынша  жұмыстарды  орындаған  жағдайда,
конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде
шартты жеңілдік береді.

Егер  аталған  жұмыстар  әлеуетті  өнім  берушімен  қосалқы  мердігер  ретінде  орындалған  болса,
конкурстық комиссия келесі әрбір құрылыс объектісі үшін нөл бүтін оннан бір (0,1 %) пайыз мөлшерінде
шартты жеңілдік береді.

Егер  конкурстың  нысанасы  құрылыспен  байланысты  емес  жұмыстар  болып  табылған  жағдайда,
конкурстық комиссия сатып алынатын жұмыстардың түрлеріне ұқсас (сондай) келесі орындалған әрбір
жұмыс үшін нөл бүтін оннан екі (0,2 %) пайыз мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

Жұмыс тәжірибесінің болуы үшін шартты бағаға пайыздық әсерді конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға
сәйкес жүзеге асырылады.

45.  Ұсынылатын  тауарлар  Қазақстан  Республикасының  қолданыстағы  ұлттық  стандарттарына
сәйкестігін ерікті растау туралы құжат болған кезде конкурстық комиссия екі пайыз (0,2%) мөлшерінде
шартты жеңілдікті береді.

46.  Әлеуетті  өнім  берушіде  сапа  менеджменті  жүйесінің  ұлттық  немесе  халықаралық  стандартқа
сәйкестігін  растайтын,  Қазақстан  Республикасының  заңнамасына  сәйкес  ұсынылған  тауарларды
өндірушіге,  жұмыстарды,  көрсетілетін қызметтерді  орындаушыға сертификаттау жөніндегі  органдар,
аккредиттеу жөніндегі аккредиттелген орган немесе Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын
аккредиттеу жөніндегі  халықаралық ұйымдар берген құжат болған кезде,  конкурстық комиссия екі
пайыз (2 %) мөлшерінде шартты жеңілдік береді.

47. Әлеуетті өнім берушіде Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына
сәйкес  ұсынылатын  тауарларды,  жұмыстарды  орындауды  және  қызметтерді  көрсетуді  өндірушіге
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берілген Қазақстан Республикасының қолданыстағы ұлттық стандарттарына экологиялық менеджмент
жүйесінің сәйкестігін растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия бір пайыз (0,1%) мөлшерінде
шартты жеңілдікті береді.

48. Әлеуетті өнім берушіде Қазақстан Республикасының техникалық реттеу саласындағы заңнамасына
сәйкес ұсынылатын тауарларды өндірушіге берілген экологиялық таза өнім стандартына сәйкестігін
растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия бір пайыз (0,1%) мөлшерінде шартты жеңілдікті
береді.

49. Әлеуетті өнім беруші осы критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда конкурстық
комиссия  осындай  әлеуетті  өнім  берушіге  шартты  жеңілдікті  қолданбайды.  Шартты  жеңілдіктерді
қолдану үшін әлеуетті өнім берушіұсынған шарттар мемлекеттік сатып алу туралы шартқа енгізіледі.

50.  Әлеуетті  өнім беруші тауарларының, жұмыстарының, көрсетілетін қызметтерінің,  егер неғұрлым
жақсы функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары бар тауарлар (көрсетілетін
қызметтер),  технологиялық  шешімдер  және  (немесе)  жұмыстарды  ең  жақсы  материалдан  орындау
ұсынылса,  КҚ  көрсетілген  тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  техникалық
ерекшеліктеріне  сәйкес  келмеуіне  жол  беріледі.

51.  Тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін  қызметтерді  мемлекеттік  сатып алу  бойынша конкурсқа
қатысатын әлеуетті өнім берушіде жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесі қаралған жағдайда, конкурстық
комиссияосы конкурста сатып алынатын тауарды, орындалатын жұмысты, көрсетілетін қызметті, оның
ішінде тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің ұқсас түрлерін жеткізу нарығында ғана
жұмыс тәжірибесін қарайды.

52.  Критерий -  тауарлардың,  жұмыстардың,  көрсетілетін  қызметтердің  функционалдық,  техникалық,
сапалық  және  пайдалану  сипаттамалары  және  (немесе)  сатып  алынатын  тауарларды  пайдалануға,
техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөндеуге  арналған  шығыстар  сараптау  комиссиясының  не
сарапшының  қорытындысына  сәйкес  қолданылады  (болған  жағдайда).  Осы  критерийдің  конкурсқа
қатысуға өтінімінің шартты бағасына сомалық пайыздық әсер он пайыздан аспауға тиіс.

Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімінде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте
тауарлардың  техникалық  сипаттамасы  КҚ  техникалық  ерекшелігінде  белгіленген  тауарлардың
мүмкіндіктері шегінен асқан жағдайда сараптау комиссиясы не сарапшы әрбір мүмкіндік үшін нөл бүтін
оннан бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте әрбір сомалық белгі үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.

Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімінде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте
тауарлардың  техникалық  сипаттамасы  КҚ  техникалық  ерекшелігінде  белгіленген  тауарлардың
параметрінен асқан жағдайда сараптау комиссиясы не сарапшы әрбір мүмкіндік үшін нөл бүтін оннан
бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте әрбір сомалық белгі үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.

Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімінде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте
тауарлардың сапасы сипаттамасы КҚ техникалық ерекшелігінде белгіленген тауарлардың, көрсетілетін
қызметтердің талаптары мен мақсатынан асқан жағдайда конкурстық комиссия осы сипаттама үшін бес
пайыз (5%) белгілейді.

Егер конкурсқа қатысуға арналған өтінімінде әлеуетті өнім беруші ұсынған техникалық ерекшелікте
тауарлардың пайдалану сипаттамасы (пайдалану мерзімі, тасымалдау, сақтау талаптары, пайдалануға,
техникалық  қызмет  көрсетуге,  жөндеуге  арналған  шығыстары)  КҚ  техникалық  ерекшелігінде
белгіленген талаптардан асқан жағдайда конкурстық комиссиясы әрбір артқан талап үшін нөл бүтін
оннан бес пайыз (0,5%) белгілейді. Бұл ретте әрбір сомалық белгі үш пайыздан (3%) аспауға тиіс.

Сараптау комиссиясының не сарапшының қорытындысы болмаған жағдайда конкурстық комиссия осы
критерийді қолданбайды.

 53. Конкурсқа қатысуға өтінім, егер онда конкурсқа қатысуға өтінімінде ұсынылатын мәнін қозғамай
түзетуге болатын грамматикалық және арифметикалық қателері болса КҚ талаптарына жауапты деп
танылады
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8. конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және конкурстың
жеңімпазын айқындау

54. Конкурстық баға ұсынысы конкурсқа қатысуға өтінімнің біліктілік талаптарына және КҚ талаптары
мәніне қарау қорытындылары бойынша веб-порталда автоматты түрде ашылады.

55. Веб-портал конкурсқа қатысушылардың бастапқы бағаларын бағалау мен салыстыруды автоматы
түрде жүргізеді:

Қағидаларға сәйкес айқындалатын демпингтік баға есептеледі;

конкурсқа  қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады,  ең  төмен  шартты бағаның негізінде
конкурс жеңімпазы, ең төмен шартты бағадан кейінгі бағаның негізінде екінші орын алған әлеуетті өнім
беруші айқындалады;

конкурстық баға ұсыныстарының шартты балаларын теңестірген кезде мемлекеттік кірістер органының
ақпараттық  жүйелерінің  мәліметіне  сәйкес  алдыңғы  жылдың  алдындағы  төрт  жылда  төленген
салықтардың сомасы бойынша үлкен көрсеткішке ие конкурсқа қытысушы жеңімпаз болып танылады.
Төленген салықтың сомасы бойынша көрсеткіштер тең болған кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа
әлеуетті  өнім  берушілердің  конкурсқа  қатысуға  өтінімдерінен  бұрынырақ  келіп  түскен  конкурсқа
қатысушы жеңімпаз деп танылады.

56. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру нәтижелері конкурс тәсілімен мемлекеттік
сатып алу қорытындылары туралы хаттамада орналастырылады.

9. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қамтамасыз етуді қайтару

57. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мынадай жағдайлардың бiрi туындаған күннен бастап үш
жұмыс күнi iшiнде әлеуетті өнім берушіге конкурсқа қатысу өтiнiмін қамтамасыз етуді:

1) ашу хаттамасын орналастырған жағдайда осы әлеуетті өнім беруші өзiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн
конкурсқа қатысуға өтiнiмдер табыс етудің соңғы мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алғанда

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

3)  әлеуетті  өнім  берушімен  мемлекеттік  сатып  алу  туралы  шартқа  қол  қойылғанда  және  онымен
шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес (бар болса) соманы
енгізгенде қайтарады.

58. Ұйымдастырушы мынадай:

1) конкурс жеңiмпазы деп айқындалған не екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші мемлекеттiк сатып
алу туралы шарт жасасудан жалтарса;

2) конкурстың жеңiмпазы шарт жасаса отырып, КҚ-да белгіленген, шарттың орындалуын қамтамасыз
етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы (бар болса) енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi
туралы талаптарды орындамағанда не тиісінше орындамағанда, оның ішінде уақтылы орындамағанда
қайтармайды.

10. Конкурс қорытындылары бойынша
мемлекеттік сатып алу туралы шарт

59. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - шарт), Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда,
электрондық цифрлық қолтаңбалармен куәландырылып, тапсырыс беруші мен өнім берушінің арасында
веб-портал арқылы жасалады.

Заңның  6-бабының  1-тармағының  3),  4),  5)  және  6)  тармақшаларында  көзделген,  веб-порталмен
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автоматты түрде  анықталатын,  мемлекеттік  сатып алуға  қатысумен байланысты шектеулері  болған
тұлғаны қоспағанда, тапсырыс беруші Қағидаларға 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес үлгі шартқа сай
жасалған шарттың жобасын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға
шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жібереді.

60. Өнім берушіні таңдау рәсімдері, оның ішінде мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары
шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану рәсімдері
тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілгенге дейін аяқталған жағдайда
шарттың жобасы тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілген күннен бастап
бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жіберіледі.

61. Заңның 43-бабы 3-тармағына сәйкес шарттың жобасын конкурс жеңімпазы, шарттың жобасын қоса
бере отырып, веб-порталға хабарлама келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде электрондық
цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырады.

62.  Тапсырыс  беруші,  конкурс  тәсілімен  мемлекеттік  сатып  алу  қорытындылары туралы хаттамаға
шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал арқылы өнім берушіге шартқа
қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы мәліметтерге сұрау салу жібереді.

63. Әлеуетті өнім беруші веб-порталда тиістісұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
толтырады және  шартқа  қол  қоятын тұлға  мен өнім  берушінің  деректемелері  туралы мәліметтерді
растайды.

Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қоятын тұлғасы мен өзінің деректемелерін растау болмаған жағдайда
тапсырыс беруші веб-порталда әлеуетті өнім беруші орналастырылған тіркеу деректеріне сәйкес шартқа
қол қояды.

64. Тапсырыс беруші, Қағидалардың 388-тармағына сәйкес әлеуетті өнім берушінің мәліметтерді растау
мерзімі  біткен  күннен  бастап  бір  жұмыс  күнінен  кешіктірмей,  электрондық  цифрлық  қолтаңбамен
куәландырылған  шарт  жобасын  қалыптастырады  және  оған  қол  қою  үшін  әлеуетті  өнім  берушіге
жібереді.

65.  Өнім  беруші,  Заңда  және  Қағидаларда  белгіленген  мерзімде  веб-портал  арқылы  электрондық
цифрлық қолтаңбамен шартқа қол қояды.

66. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде шарт жобасына қол
қоймаса,  тапсырыс беруші жеңімпаздың шарт жасасудан жалтарған күнінен бастап екі  жұмыс күні
ішінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарттың жобасын веб-портал арқылы екінші
орынды алған әлеуетті өнім берушіге жібереді. Заңның 43-бабы 7-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып
алу туралы шарттың жобасын екінші орын алған әлеуетті өнім беруші өзіне мемлекеттік сатып алу
туралы  шарттың  жобасы  ұсынылған  күннен  бастап  үш  жұмыс  күні  ішінде  электрондық  цифрлық
қолтаңбасы арқылы куәландырады.

Егер екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің қолы қойылған шартқа белгіленген
мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырады.

67. Шарт, уәкілетті органның Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес шешімі шыққан кезде, соның
ішінде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының уәкілетті органның осы
шешіміне шағымдану кезеңінде жасалуы мүмкін емес.

68. Өнім беруші шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде шарттың орындалуын қамтамасыз
етуді, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес (болған кезде) соманы енгізуге міндетті.

69. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы шарттың
жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді.

Егер шартта аванс төленуі көзделген жағдайда, өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етумен
бірге авансқа тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді енгізеді.
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Өнiм беруші аванстың толық сомасын төлеуден не аванстың бір бөлігінен бас тартуға құқылы. Аванстан
ішінара бас тартқан жағдайда өнім беруші аванстың бір бөлігіне тең мөлшерде авансты қамтамасыз етуді
енгізуге міндетті.

Шарт бойынша міндеттемелерді орындау шамасына қарай тапсырыс беруші өнім берушінің жазбаша
хабарламасы бойынша авансты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін мемлекеттік сатып алу туралы
шартта көзделген орындалған міндеттемелерге барабар азайтады.

70.  Шарт  бір  қаржы  жылынан  асатын  мерзімге  жасалған  жағдайда  ағымдағы  жылға  шарттың
орындалуын қамтамасыз ету мөлшері  тиісті  қаржы жылында көзделген шарттың жылдық сомасына
сүйене отырып, есептеледі.

71.  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) Қағидаларға 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.

3)  Заңның  43-бабының  11-тармағының  екінші  бөлігінің  3)  тармақшасына  сәйкес  өнім  берушінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шартын таңдауға құқылы.

Тапсырыс беруші  өнім берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді,  сондай-ақ осы Заңның 26-
бабына сәйкес соманы (болған кезде) шартта көрсетілген мерзімде немесе өнім беруші шарт бойынша өз
міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде өнім берушіге
қайтарады.

72.  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.

73.  Демпингке  қарсы  шаралар  қабылданған  жағдайда  (болған  кезде),  өнім  берушінің  шарттық
міндеттемелерді  орындамауына  не  тиісінше  орындамауына  байланысты  шартты  бұзған  жағдайда
ұйымдастырушы  шарттың  орындалуын  қамтамасыз  етуді,  сондай-ақ  қамтамасыз  ету  сомасын
қайтармайды.

74. Заңның 43-бабы 22-тармағына сәйкес шарт бойынша тауарларды берудің, жұмыстарды орындаудың,
қызметтерді көрсетудің ең аз мерзімі тауарды беруге, оның ішінде оны дайындауға (өндіруге), жеткізуге,
жұмыстарды орындауға,  қызметтерді  көрсетуге  кеткен мерзімнен кем болмауға,  бірақ  кем дегенде
күнтізбелік он бес күнді құрайды.

75. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде тапсырыс берушіге
қол қойылған шартты ұсынбаған немесе шартты жасасып, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және
(немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбесе, мұндай әлеуетті өнім беруші шартты жасасудан
жалтарды деп танылады.

76.  Егер жеңімпазы деп танылған әлеуетті  өнім беруші шартты жасасудан жалтарды деп танылған
жағдайда  мемлекеттiк  сатып  алуды  ұйымдастырушы  ол  енгізген  конкурсқа  қатысуға  өтінімді
қамтамасыз  етудi  ұстап  қалады.

11. Әлеуетті өнім берушілерге жұмыс тәжірибесі
болуы бөлігінде қойылатын талаптар

77. Біліктілік талаптары әлеуетті өнім берушілерге сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін
қызметтер  нарығында  жұмыс  тәжірибесінің  болуы  бөлігінде  Қағидалармен  көзделген  жағдайларда
белгіленеді.



14 / 28

Біліктілік  талаптары  әлеуетті  өнім  берушілерге  сатып  алынатын  тауарлар,  жұмыстар,  көрсетілетін
қызметтер  нарығында  жұмыс  тәжірибесінің  болуы  бөлігінде  осы  КҚ  техникалық  ерекшелігінде
белгіленуі мүмкін.

78.  Егер  КҚ  техникалық  ерекшеліктің  орнына  белгіленген  тәртіпте  бекітілген  жобалау-сметалық
құжаттаманы қамтыса, онда біліктілік талаптары әлеуетті өнім берушілерге сатып алынатын тауарлар,
жұмыстар,  көрсетілетін  қызметтер  нарығында  жұмыс  тәжірибесінің  болуы  бөлігінде  осы  КҚ-ға  1-
қосымшада белгіленеді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.
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Утверждаю:

КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения
акимата Костанайской области

АХМЕТОВ МАНАРБЕК МОЛДАГАЛИЕВИЧ

№ 7-п от 2019-01-08 10:30:25

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Услуга
(вид предмета закупок)

Пультовая охрана кабинетов предприятия.
(наименование конкурса)

Заказчик: КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата
Костанайской области

Юридический адрес: Казахстан, Костанай, Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА 21

БИН: 950540000490

Банковские реквизиты: АО "ForteBank"

ИИК: KZ7196513F0007525122

БИК: IRTYKZKA

Валюта счета: KZT

КБе: 16

Представитель заказчика: АХМЕТОВ МАНАРБЕК МОЛДАГАЛИЕВИЧ

ИИН: 620208350056

Должность: Главный врач

Контактный телефон: 22545

E-mail: nurlan.bek79@mail.ru

 

Организатор: КГП "Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата
Костанайской области

Юридический адрес: Казахстан, Костанай, Проспект КОБЫЛАНДЫ БАТЫРА 21

БИН: 950540000490

Банковские реквизиты: АО "ForteBank"

ИИК: KZ7196513F0007525122

БИК: IRTYKZKA
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Валюта счета: KZT

КБе: 16

Банковские реквизиты для обеспечения заявки: АО "ForteBank"

ИИК: KZ9896513F0007525121

БИК: IRTYKZKA

Валюта счета: KZT

КБе: 16

БИН организатора: 950540000490

Представитель организатора:БЕКМУХАМБЕТОВ НУРЛАН АЛИМЖАНОВИЧ

ИИН: 791229300239

Должность: экономист по государственным закупкам

Контактный телефон: 555-107

E-mail: nurlan.bek79@mail.ru

 

Секретарь конкурсной комиссии: БЕКМУХАМБЕТОВ НУРЛАН АЛИМЖАНОВИЧ

ИИН: 791229300239

Должность: экономист по государственным закупкам

Контактный телефон: 555-107

E-mail: nurlan.bek79@mail.ru

 

1. Общие положения

1. 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) техническую спецификацию с указанием национальных стандартов Республики Казахстан, а в случае
их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии
национальных  и  межгосударственных  стандартов  указываются  требуемые  функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг с
учетом нормирования государственных закупок согласно приложению 2 к настоящей КД.

При этом техническая спецификация должна содержать требование к поставщикам о предоставлении
документов,  подтверждающих  соответствие  поставляемых  товаров  требованиям,  установленным
техническими  регламентами,  положениями  стандартов  или  иными  документами  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании;

3) соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 к настоящей КД;
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4)  сведения о  квалификации потенциального поставщика для поставки товаров (выполнения работ,
оказания услуг) согласно приложениям 5, 6 и 7 к настоящей КД;

5) перечень критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителя
конкурса  с  целью определения  участника  конкурса,  предлагающего  наиболее  качественный товар,
работу, услугу, в соответствии с пунктом 152-1 Правил осуществления государственных закупок (далее –
Правила);

 6)  сумма,  выделенная  для  данного  конкурса  по  государственным закупкам товара  (работ,  услуг),
составляет 500000 тенге. Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет:

№ лота Наименование товара (работы, услуги) Сумма, выделенная по лоту, тенге
22702936-ОК1 Услуги охраны 500000

 

3.  Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе,  обеспечение заявки на
участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ,
услуг, в одной из ниже перечисленных форм:
1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем банковском счете организатора КГП
"Поликлиника № 3 города Костанай" Управления здравоохранения акимата Костанайской области БИН:
950540000490, АО "ForteBank", ИИК: KZ9896513F0007525121, БИК: IRTYKZKA, валюта счета: KZT
(наименование организатора, БИН, банковские реквизиты);
2) банковской гарантии, предоставляемой в форме электронного документа согласно приложению 8 к
настоящей КД.

4. Срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе не может быть менее срока действия самой
заявки на участие в конкурсе.

2. Предварительное обсуждение проекта конкурсной документации,
разъяснение положений конкурсной документации организатором или заказчиком

5.  Предварительное  обсуждение  проекта  КД  не  осуществляется  при  проведении  государственных
закупок, сведения о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством
Республики  Казахстан  о  государственных  секретах,  и  (или)  содержат  служебную  информацию
ограниченного распространения

6. Замечания к проекту КД, а также запросы о разъяснении положений КД могут быть направлены
потенциальными  поставщиками  посредством  веб-портала  заказчику,  организатору,  единому
организатору  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  размещения  объявления  об  осуществлении
государственных закупках.

7. При отсутствии замечаний к проекту КД, а также запросов о разъяснении положений КД в течении
пяти рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок КД
считается утвержденной.

8.  При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений КД заказчик, организатор
государственных  закупок  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  истечения  срока  предварительного
обсуждения КД принимают следующие решения:

1) вносят изменения и (или) дополнения в проект КД;

2) отклоняют замечания к проекту КД с указанием обоснований причин их отклонения;

3) дают разъяснения положений КД.
В случае внесения изменений и (или) дополнений в проект КД принимается решение об утверждении
измененной КД на веб-портале в том же порядке, что и утверждение КД.
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Со дня принятия решений,  предусмотренных подпунктом 2)  и  3)  настоящего пункта КД считается
утвержденной.

9. Организатор, не позднее одного рабочего дня со дня утверждения КД размещает на веб-портале
протокол предварительного обсуждения проекта КД.
В случае внесения изменений и (или) дополнений в проект КД, организатор государственных закупок,
вместе  с  протоколом  предварительного  обсуждения  КД  размещает  утвержденный  текст  КД,  с
автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков-участников веб-портала получивших проект
КД.
10. Протокол предварительного обсуждения проекта КД, в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона
содержит информацию о поступивших замечаниях к проекту КД и принятых решениях по ним.
11. В случае принятия решения об отклонении замечаний к проекту КД, подробное обоснование причин
их отклонения указывается в протоколе предварительного обсуждения проекта КД.
12. При поступлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении положений КД посредством
веб-портала, текст разъяснения положений КД отражается в протоколе предварительного обсуждения
проекта КД.
13.  Решение  заказчика  по  результатам  предварительного  обсуждения  может  быть  обжаловано  в
порядке, определенном Законом.

3. Требования к оформлению и представлению потенциальными
поставщиками заявки на участие в конкурсе

14. Заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством веб-портала и
является  формой  выражения  согласия  потенциального  поставщика,  претендующего  на  участие  в
конкурсе,  осуществить  поставку  товара  (выполнить  работу,  оказать  услугу)  в  соответствии  с
требованиями  и  условиями,  предусмотренными  настоящей  КД,  а  также  согласие  потенциального
поставщика  на  получение  сведений  о  нем,  подтверждающих  соответствие  квалификационным
требованиям  и  ограничениям,  установленным  статьей  6  Закона.

15.  Потенциальный  поставщик  перед  формированием  заявки  принимает  соглашение  об  участии  в
конкурсе согласно приложению 4 к настоящей КД.

15-1.  Юридические  лица,  намеревающиеся  участвовать  в  конкурсе  в  качестве  консорциума,  перед
подачей  заявки  оформляют  и  заключают  на  веб-портале  договор  о  совместной  хозяйственной
деятельности (консорциальное соглашение), согласно приложению 4-1 к настоящей КД.

16. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

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

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

сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно приложениям 5, 6
и 7 к настоящей КД;
сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся
предметом закупок на конкурсе, согласно приложению 10 к настоящей КД, и условие запрета передачи
потенциальным  поставщиком  субподрядчикам  (соисполнителям)  на  субподряд  (соисполнение)  в
совокупности  более  одной  второй  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)
квалификационным  требованиям;
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2)  техническую  спецификацию  с  указанием  национальных  стандартов,  а  в  случае  их  отсутствия
межгосударственных стандартов на закупаемые товары, работы, услуги. При отсутствии национальных и
межгосударственных стандартов указываются описание функциональных, технических, качественных и
эксплуатационных  характеристик  закупаемых  товаров,  работ,  услуг,  в  том  числе  с  указанием  на
товарные  знаки,  знаки  обслуживания,  фирменные  наименования,  патенты,  полезные  модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара и наименование производителя, и
иные  характеристики  по  формам  согласно  приложению  2  к  настоящей  КД  для  работ  или
услуг, приложению 3 к настоящей КД для товаров. При необходимости в технической спецификации
указывается нормативно-техническая документация.

Не допускается требование о наличии в заявках на участие в конкурсе потенциальных поставщиков
копий  писем  от  производителей,  заводов-изготовителей,  технических  паспортов,  сертификатов
соответствия  продукции,  образцов  закупаемых  товаров,  за  исключением  закупок  лицензионного
программного обеспечения;

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

банковской гарантии,  предоставляемой в форме электронного документа согласно приложению 8 к
настоящей КД.

электронной  копии  платежного  документа,  подтверждающего  гарантийный  денежный  взнос,
размещаемого  на  банковском  счете  организатора  либо  на  счете,  предусмотренном  бюджетным
законодательством Республики Казахстан для организаторов, являющихся государственными органами
и государственными учреждениями;

4)  конкурсное  ценовое  предложение в  форме электронного  документа,  согласно  приложению 11 к
настоящей КД.

17. Срок действия конкурсной заявки, составляет 60 календарных дней с даты вскрытия конкурсных
заявок.

18.  Электронные  копии  документов,  содержащиеся  в  заявке  на  участие  в  конкурсе,  должны быть
четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения.

19. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно заявки на
участие  в  конкурсе  составляются  и  представляются  на  казахском  или  русском  языках  по  выбору
потенциального поставщика.

В  случае  их  составления  и  представления  потенциальным  поставщиком  на  другом  языке,  к  ним
прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.

4. Порядок представления заявки на участие в конкурсе

20.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  представляется  потенциальным  поставщиком  организатору
посредством  веб-портала.

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

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

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

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

 2) заявка на участие в конкурсе поступила на веб-портал после истечения окончательного срока приема
заявок на участие в данном конкурсе;
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 3) конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения данных товаров,
работ, услуг;

4) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 Закона.

24. Конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика должно быть выражено в тенге.

5. Изменение заявок на участие в конкурсе и их отзыв

25. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на участие в конкурсе
вправе:

1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;

2)  отозвать  свою  заявку  на  участие  в  конкурсе,  не  утрачивая  права  на  возврат  внесенного  им
обеспечения заявки на участие в конкурсе.

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

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

6. Вскрытие заявок на участие в конкурсе

28. Веб-порталом производится автоматическое вскрытие заявок на участие в конкурсе в течение пяти
минут после наступления даты и времени окончания срока приема заявок на участие в конкурсе.

В случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе (лоте), то такая
заявка также вскрывается и рассматривается.

29. Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещается веб-порталом автоматически в день
вскрытия. При этом веб-портал рассылает автоматические уведомления членам конкурсной комиссии,
потенциальным поставщикам, автоматически зарегистрированным на веб-портале.

30. Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в конкурсе, по истечении трех рабочих
дней со  дня размещения протокола предварительного  допуска  обеспечивается  доступ на  просмотр
заявок на участие в данном конкурсе других потенциальных поставщиков, за исключением конкурсных
ценовых предложений.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

31-1. В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Закона конкурсная комиссия:

1)  запрашивает  в  письменной  форме  и  (или)  форме  электронного  документа  у  потенциальных
поставщиков материалы и разъяснения в связи с их заявками с тем, чтобы упростить рассмотрение,
оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

2) в целях уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, в письменной форме и
(или)  форме  электронного  документа  запрашивает  необходимую  информацию  у  соответствующих
физических или юридических лиц, государственных органов.

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

1) протокол предварительного допуска к участию в конкурсе в случае, указанном в пункте 33 настоящей
КД;

2) протокол об итогах.
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33. Протокол предварительного допуска к участию в конкурсе оформляется конкурсной комиссией в
случае  выявления  конкурсной  комиссией  потенциальных  поставщиков,  не  соответствующих
квалификационным  требованиям  и  требованиям  настоящей  КД.

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

1)  перечень  потенциальных  поставщиков,  не  соответствующих  квалификационным  требованиям  и
требованиям настоящей КД с подробным описанием причин их отклонения, в том числе с указанием
сведений  и  документов,  подтверждающих  их  несоответствие  квалификационным  требованиям  и
требованиям настоящей КД;

2)  перечень  документов,  которые  необходимо  представить  и  привести  в  соответствие  с
квалификационными  требованиями  и  требованиями  настоящей  КД;

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

35. Решение конкурсной комиссии о предварительном допуске потенциальных поставщиков к участию в
конкурсе принимается в течение десяти рабочих дней со дня вскрытия заявок на участие в конкурсе и
размещается секретарем конкурсной комиссии в день принятия решения о предварительном допуске к
участию  в  конкурсе,  на  веб-портале,  согласно  приложению  7  к  Правилам  осуществления
государственных закупок (далее – Правила), с автоматическим уведомлением по электронной почте всех
потенциальных поставщиков, автоматически зарегистрированных на веб-портале.

36.  Потенциальным  поставщикам  предоставляется  право  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
размещения протокола предварительного допуска привести заявку на участие в конкурсе в соответствие
с квалификационными требованиями и требованиями КД.

37. Конкурсная комиссия:

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

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

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

Под приведением заявки на участие в конкурсе в соответствие с требованиями КД 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 КД;

3)  определяет  потенциальных  поставщиков,  которые  соответствуют  квалификационным  и  иным
требованиям  настоящей  КД,  и  признает  участниками  конкурса.

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

38.  Конкурсная  комиссия  признает  внесенное  обеспечение  заявки  на  участие  в  конкурсе,  не
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соответствующее требованиям КД, 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 и номер государственных закупок 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.

Допускается внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе на общую сумму лотов конкурса, в
которых потенциальный поставщик принимает участие.

Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тиынах округляется. При этом сумма
менее пятидесяти тиын округляется до нуля, а сумма, равная пятидесяти тиынам и выше, округляется
до одного тенге.

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

39.  Конкурсная  комиссия  в  протоколе  предварительного  допуска  к  участию в  конкурсе  указывает
причину  признания  внесенного  обеспечения  заявки  на  участие  в  конкурсе  не  соответствующей
требованиям КД.

Признание  потенциального  поставщика  несоответствующим  квалификационным  требованиям  по
основаниям, не предусмотренным пунктом 1 статьи 10 Закона и пунктом 150 Правил, не допускается.
Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе соответствующей
требованиям настоящей КД в случае внесения обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере
одного и более процентов от суммы.

40. При внесении обеспечения заявки на участие в конкурсе в размере менее одного процента от суммы,
выделенной  на  конкурс,  потенциальный  поставщик  вправе  в  целях  приведения  в  соответствие  с
требованиями КД суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе внести дополнительное обеспечение
заявки на участие в конкурсе в одном из предусмотренном пунктом 3 статьи 25 Закона виде.

Не предоставляется право для приведения заявок на участие в конкурсе в соответствие с требованиями
КД потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение заявки на участие в конкурсе.

41. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником конкурса),
если:

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

2) имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках, предусмотренные в статье 6
Закона.  По  ограничениям,  связанным  с  участием  в  государственных  закупках,  предусмотренных
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подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 Закона, заявка на участие в конкурсе потенциального
поставщика  подлежит  автоматическому  отклонению  веб-порталом.  По  ограничениям,  связанным  с
участием в государственных закупках, предусмотренных подпунктами 7), 9), 10) и 11) пункта 1 статьи 6
Закона,  конкурсная  комиссия  рассматривает  информацию  на  интернет-ресурсах  соответствующих
уполномоченных органов;

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

 42. Конкурсной комиссии при повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе не допускается
отклонять  потенциальных  поставщиков  по  основаниям,  не  предусмотренным  в  протоколе
предварительного  допуска.

43. Конкурсная комиссия при формировании протокола об итогах государственных закупок способом
конкурса  определяет  условные  скидки  в  соответствии  с  критериями,  предусмотренными  в  КД  в
соответствии  с  пунктом  152-1  Правил,  применительно  к  каждому  потенциальному  поставщику,
представившему заявку на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе
представлена одна заявка.

44. Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента
(0,5  %)  за каждый год наличия у  потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых
товаров, услуг, но не более пяти процентов.

Процентное  влияние  на  условную цену  за  наличие  опыта  работы товаров  и  услуг  определяется  в
соответствии с приложениями 6 и 7 к конкурсной документации.

Конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере одного процента (1 %) за каждый год
наличия у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим
(аналогичным) видам работ, являющихся предметом конкурса, но не более десяти процентов.

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика конкурсная
комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых пять десятых процента (0,5%) за каждый
год наличия у него опыта работы на рынке закупаемых работ, в том числе по схожим (аналогичным)
видам работ, являющихся предметом конкурса.

В случае если в течение одного года потенциальным поставщиком выполнены работы, закупаемые на
конкурсе,  в  том  числе  по  схожим  (аналогичным)  видам  работ,  более  чем  на  одном  объекте
строительства, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых
процента  (0,2  %)  за  каждый  последующий  объект  строительства.  Если  данные  работы  выполнены
потенциальным поставщиком в качестве субподрядчика, конкурсная комиссия присваивает условную
скидку  в  размере  ноль  целых  одна  десятая  процента  (0,1  %)  за  каждый  последующий  объект
строительства.

В случае,  если предметом конкурса является работы,  не связанные со строительством,  конкурсная
комиссия присваивает условную скидку в размере ноль целых два десятых процента (0,2 %) за каждую
последующую выполненную работу, схожую (аналогичную) видам закупаемым работам.

Процентное  влияние  на  условную  цену  за  наличие  опыта  работы  определяется  в  соответствии  с
приложениями 5 к конкурсной документации.

 45.  При  наличии  документа  о  добровольном  подтверждении  соответствия  предлагаемых  товаров
действующим  национальным  стандартам  Республики  Казахстан,  конкурсная  комиссия  присваивает
условную скидку в размере двух процентов (2%).

46.  При наличии у потенциального поставщика документа,  подтверждающего соответствие системы
менеджмента  качества  национальному  или  международному  стандарту,  выданному  производителю
предлагаемых  товаров,  исполнителю  работ,  услуг  органами  по  сертификации,  аккредитованными
органом по  аккредитации,  или  международными организациями по  аккредитации,  членом которых
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является Республика Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, конкурсная
комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов (2%).

47.  При наличии у потенциального поставщика документа,  подтверждающего соответствие системы
экологического  менеджмента  действующему  национальному  стандарту  Республики  Казахстан,
выданного  производителю  предлагаемых  товаров,  исполнителю  работ  и  услуг  в  соответствии  с
законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия
присваивает условную скидку в размере одного процента (1%);

48. При наличии у потенциального поставщика документа, подтверждающего соответствие стандарту
экологической чистой продукции, выданного производителю предлагаемых товаров, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, конкурсная комиссия
присваивает условную скидку в размере одного процента (1%);

49.  В  случае  непредставления  потенциальным  поставщиком  документов,  подтверждающих  данные
критерии, конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую
условную  скидку.  Условия,  предложенные  потенциальным  поставщиком  для  применения  условных
скидок, включаются в договор о государственных закупках.

50. Допускается несоответствие технической спецификации на товары, работы и услуги потенциального
поставщика технической спецификации товары, работы и услуги, указанной в КД, если предлагаются
более лучшие функциональные технические, эксплуатационные и качественные характеристики товаров
(услуг), технологические решения и (или) выполнение работ из лучших материалов.

51.  При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика,  участвующего в
конкурсе по государственным закупкам товаров, работ и услуг, конкурсная комиссия рассматривает
опыт работы только на рынке поставки товара, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на
данном конкурсе, в том числе по схожим видам товаром, работ и услуг.

52.  Критерий  -  функциональные,  технические,  качественные  и  эксплуатационные  характеристики
товаров,  услуг  и  (или)  расходы на  эксплуатацию,  техническое обслуживание и  ремонт закупаемых
товаров, применяется в соответствии с заключением экспертной комиссией либо эксперта (при его
наличии). Суммарное процентное влияние на условную цену заявки на участие в конкурсе данного
критерия не должно превышать десять процентов.

В случае, если функциональные характеристики товаров в технической спецификации, предложенной
потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают пределы возможностей
товаров,  установленных  в  технической  спецификации  КД,  экспертная  комиссия  либо  эксперт
устанавливают ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждую возможность. При этом общее
суммарное выражение не должно превышать трех процентов (3%).

В случае, если технические характеристики товаров, услуг в технической спецификации, предложенной
потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают параметры товаров, услуг,
установленных в технической спецификации КД, конкурсная комиссия устанавливает ноль целых пять
десятых процента (0,5 %) за каждый превышенный параметр. При этом общее суммарное выражение не
должно превышать трех процентов (3%).

В  случае,  если  качественные  характеристики  товаров,  услуг  в  технической  спецификации,
предложенной потенциальными поставщиками в заявке на участие в конкурсе, превышают требования и
назначение товара, услуги, которые установлены в технической спецификации КД, конкурсная комиссия
устанавливает пять процентов (5%) за данную характеристику.

В  случае,  если  эксплуатационные  характеристики  товаров  (срок  эксплуатации,  условия
транспортировки,  хранения,  расходы  на  эксплуатацию,  техническое  обслуживание  и  ремонт)  в
технической  спецификации,  предложенной  потенциальными  поставщиками  в  заявке  на  участие  в
конкурсе, превышают условия, установленные в технической спецификации КД, конкурсная комиссия
устанавливает ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждое превышенное условие. При этом
общее суммарное выражение не должно превышать трех процентов (3%).
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В случае  отсутствия заключения экспертной комиссии или эксперта  данный критерий конкурсной
комиссией не применяется.

53. Заявка на участие в конкурсе признается отвечающей требованиям КД, если в ней присутствуют
грамматические  или  арифметические  ошибки,  которые  можно  исправить,  не  затрагивая  существа
представленной заявки на участие в конкурсе.

8. Оценка и сопоставление конкурсных
ценовых предложений и определение победителя конкурса

54. Конкурсное ценовое предложение вскрывается веб-порталом автоматически по итогам рассмотрения
заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия квалификационным требованиям и требованиям
КД.

55.  Веб-порталом  производятся  автоматическая  оценка  и  сопоставление  конкурсных  ценовых
предложений  участников  конкурса:

рассчитывается демпинговая цена, определяемая в соответствии с Правилами;

сопоставляются условные цены участников  конкурса,  определяется  победитель  конкурса  на  основе
наименьшей условной цены, также потенциальный поставщик, занявший второе место на основе цены,
следующей после наименьшей условной цены;

при  равенстве  условных  цен  конкурсных  ценовых  предложений  победителем  признается  участник
конкурса, имеющий больший показатель по сумме уплаченных налогов за четыре года, предшествующие
предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов. При
равенстве  показателей  по  сумме  уплаченных  налогов  победителем  признается  участник  конкурса,
заявка на участие которого,  поступила ранее заявок на участие в  конкурсе других потенциальных
поставщиков.

56. Результаты оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений размещаются в протоколе об
итогах государственных закупок способом конкурса.

9. Возврат обеспечения заявок на участие в конкурсе

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

1) размещения протокола вскрытия в случаях отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки
на участие в конкурсе до истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;

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

3)  подписания  потенциальным  поставщиком  договора  о  государственных  закупках  и  внесения  им
обеспечения исполнения договора и (или) сумму в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии).

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

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

2)  победитель  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  договораи  и  (или)  сумму  в
соответствии со статьей 26 Закона.

10. Договор о государственных закупках по итогам конкурса
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59. Договор о государственных закупках (далее – договор) заключается посредством веб-портала между
заказчиком и поставщиком,  удостоверенный электронными цифровыми подписями,  за исключением
случаев, предусмотренных Законом.

Заказчик направляет победителю проект договора, составленный в соответствии с типовым договором,
согласно  приложениям  19,  20  и  21  к  Правилам,  за  исключением  лица,  имеющего  ограничения,
предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 6 Закона, определяемые веб-порталом
автоматически, в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об
итогах государственных закупок способом конкурса.

60.  В  случаях,  когда  процедуры  выбора  поставщика,  в  том  числе  процедуры  обжалования  итогов
государственных закупок,  проведенных в  рамках предварительного годового плана государственных
закупок,  завершены до  утверждения  соответствующего  бюджета  (плана  развития,  индивидуального
плана финансирования) проект договора направляется победителю в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения соответствующего бюджета (плана развития, индивидуального плана финансирования).

61. Проект договора в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Закона удостоверяется победителем конкурса
посредством электронной цифровой подписи в течение трех рабочих дней со дня поступления на веб-
портал уведомления с приложением проекта договора.

62. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня истечения срока на обжалование протокола об
итогах государственных закупок способом конкурса, направляет посредством веб-портала поставщику
запрос  сведений  о  лице,  подписывающем  договор,  и  реквизитах  поставщика  для  оформления
электронного договора.

63.  Потенциальный  поставщик  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  на  веб-портале
соответствующего запроса  заполняет  и  подтверждает  сведения о  лице,  подписывающем договор,  и
реквизиты поставщика.

В  случае  отсутствия подтверждения потенциального  поставщика сведений о  лице,  подписывающем
договор, и его реквизитов, заказчик подписывает договор в соответствии с регистрационными данными
потенциального поставщика, размещенными на веб-портале.

64. Заказчик не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока подтверждения потенциальным
поставщиком  сведений  в  соответствии  с  пунктом  388  Правил,  формирует  проект  договора,
удостоверенный  электронной  цифровой  подписью,  и  направляет  для  подписания  потенциальному
поставщику.

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

66. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не подписал в установленные сроки
проект договора, заказчик в течение двух рабочих дней со дня уклонения победителя от заключения
договора  направляет  потенциальному  поставщику,  занявшему  второе  место,  проект  договора,
удостоверенный  электронной  цифровой  подписью,  посредством  веб-портала.  Проект  договора  в
соответствии с пунктом 7 статьи 43 Закона удостоверяется потенциальным поставщиком, занявшим
второе  место,  посредством  электронной  цифровой  подписи  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
представления ему проекта договора.

Если  потенциальный  поставщик,  занявший  второе  место,  не  подписал  в  установленный  срок
подписанный заказчиком договор, заказчик осуществляет повторные государственные закупки.

67. Договор не может быть заключен при вынесении решения уполномоченным органом в соответствии
с подпунктом 6)  статьи 16 Закона,  в  том числе в период обжалования заказчиком, организатором,
единым организатором такого решения уполномоченного органа

68.  Поставщик  в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  заключения  договора  вносит  обеспечение
исполнения договора, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии).
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69. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок
в размере трех процентов от общей суммы договора.

В случае,  если договором предусмотрена выплата аванса,  поставщик дополнительно к обеспечению
исполнения договора вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу.

Поставщик вправе отказаться от полной суммы аванса либо от части аванса. В случае частичного отказа
от аванса поставщик вносит обеспечение аванса в размере, равном части аванса.

По мере исполнения обязательств  по договору заказчик по письменному уведомлению поставщика
уменьшает  размер  обеспечения  исполнения  аванса  пропорционально  выполненным обязательствам,
предусмотренным договором.

70.  В  случае  заключения  договора  со  сроком  действия  более  одного  финансового  года  размер
обеспечения исполнения договора на текущий финансовый год исчисляется исходя из годовой суммы
договора, предусмотренной в соответствующем финансовом году.

71.Поставщик может выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения договора:

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) банковскую гарантию, представляемую в форме электронного документа согласно приложению 22 к
Правилам.

3) договор страхования гражданско-правовой ответственности поставщика в соответствии с подпунктом
3) части второй пункта 11 статьи 43 Закона.

Заказчик возвращает поставщику обеспечение исполнения договора, а также сумму в соответствии со
статьей  26  Закона  (при  наличии)  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  полного  и  надлежащего
исполнения поставщиком своих обязательств по договору.

72. 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.

73. Обеспечение исполнения договора, а также сумма обеспечения в случае принятия антидемпинговых
мер (при наличии), не возвращается организатором поставщику в случае расторжения договора в связи
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств.

74. Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору в соответствии
с пунктом 22 статьи 43 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том
числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее
пятнадцати календарных дней.

75.  В  случае  если  потенциальный  поставщик,  признанный  победителем,  в  сроки,  установленные
Законом, не представил заказчику подписанный договор или, заключив договор, не внес обеспечение
исполнения договора и (или)  сумму в  соответствии со статьей 26 Закона,  то такой потенциальный
поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

76.  В случае признания потенциального поставщика, определенного победителем, уклонившимся от
заключения договора организатор удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе.

11. Требование к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы

77. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы на
рынке закупаемых товаров, работ, услуг устанавливаются в случаях, предусмотренных Правилами.
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Квалификационные требования к потенциальным поставщикам в части наличия опыта работы на рынке
закупаемых товаров, работ, услуг могут быть установлены в технической спецификации настоящей КД.

78. В случае, если КД вместо технической спецификации содержит утвержденную в установленном
порядке  проектно-сметную  документацию,  то  квалификационные  требования  к  потенциальным
поставщикам в части наличия опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг устанавливается
в приложении 1 к настоящей КД.

Расшифровка аббревиатур
БИН – бизнес – идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер.


