
 

 

Қазақстан Республикасының 
 Денсаулық сақтау әлеуметтік даму 

министрінің 2017 жылғы 18 қаңтардағы 
№ 20 бұйрығына 9 қосымша  

  
 

Форма 
  

Сатып алудың үлгілі шарты 
  

____________________  «___» __________ _____ ж. 
(Орналасқан орны)   
  

_______________________________________________________, әрі қарай «Тапсырыс беруші»  
                (Тапсырыс берушінің толық атауы) 
деп аталатын  ___________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
уәкілетті тұлғаның  қызметі, аты-жөні  (бар болғанда)  
бір тараптан,  және ______________________________________________________ 
(Жабдықтаушының толық атауы – тендер жеңімпазы) 
________________________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын тұлға ретінде  
  _________________________________________________________________, 
Уәкілетті тұлғаның қызметі, аты-жөні (бар болғанда), 
  ______________________________________________ негізінде әрекет ететін, 
                                                (жарғы, ереже) 
екінші тараптан, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 

қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық 

көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидалары және сатып алу 

қорытындылары туралы хаттама негізінде ______________________ (бір жылда өткен сатып алу 

(сатып алу нысанасы) бойынша тәсілін көрсету _____ № _______ бастап "___" __________ _____ 

осы сатып алу шартын (бұдан әрі - шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді: 
1. Өнім беруші тауарды шарттың талаптарына сәйкес, осы Шартқа қосымшаларда 

айқындалған мөлшерде және сапада жеткізуге, ал Тапсырыс беруші оны қабылдауға және 

шарттың талаптарына сәйкес төлеуге міндеттенеді. 

2. Тауарлардың жалпы құны (ММ үшін бюджеттік бағдарламаға/ерекшелікке сәйкес 

тауарлардың атауын көрсету) құрайды (соманы цифрмен және жазбаша көрсету) (бұдан 

әрі - шарттың жалпы сомасы). 

3.  Осы Шартта төменде тізілген ұғымдар мынадай түсіндірмеге ие болады: 

1) шарт-дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін 

қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу Қағидаларына және Қазақстан 

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен өнім 

беруші арасында жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, Тараптар оған барлық қосымшаларымен 

және толықтыруларымен, сондай-ақ шартта оған сілтемелер бар барлық құжаттамамен қол қойған 

азаматтық-құқықтық шарт; 

2) шарттың бағасы Тапсырысшы өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін 

шарт шеңберінде Өнім берушіге төлеуге тиіс бағаны білдіреді; 

3) тауарлар-өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарт шеңберінде жеткізуге тиіс тауарлар және 

ілеспе көрсетілетін қызметтер; 

4) ілеспе көрсетілетін қызметтер-мысалы, тасымалдау және сақтандыру сияқты тауарларды 

беруді қамтамасыз ететін көрсетілетін қызметтер және мысалы, монтаждауды, іске қосуды, 

техникалық жәрдем көрсетуді, оқытуды және өнім берушінің осы Шартта көзделген осындай 

басқа да міндеттерін қамтитын кез келген басқа да қосалқы көрсетілетін қызметтер; 

5) Тапсырыс беруші-акцияларының бақылау пакеті мемлекетке тиесілі мемлекеттік органдар, 

мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар мен Акционерлік қоғамдар, сондай-ақ олармен 

үлестес заңды тұлғалар; 



 

 

6) Өнім беруші-Тапсырыс берушімен жасалған сатып алу туралы шартта оның контрагенті 

ретінде әрекет ететін және Шарттың талаптарында көрсетілген тауарларды жеткізуді жүзеге 

асыратын жеке немесе заңды тұлға. 
4. Төменде келтірілген құжаттар мен оларда айтылған шарттар осы Шартты құрайды және 

оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда: 

1) Осы Шарт; 

2) сатып алынатын тауарлардың тізбесі; 

3) техникалық ерекшелігі; 

4) шарттың орындалуын қамтамасыз ету (егер тендерлік құжаттамада шарттың орындалуын 

қамтамасыз етуді енгізу көзделсе, бұл тармақша көрсетіледі). 

5. Төлем түрі ____________________________________________________ 
                   (аудару, қолма қол есептесу, аккредитив тағы басқа) 
6. Төлем мерзімі_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(мысалы: % тауарды межелі пунктке қабылдағаннан кейін немесе алдын ала төлем немесе т.б.) 

7. Төлем алдындағы қажетті құжаттар: 
1) шарттың көшірмесі немесе өнім беруші ұсынатын және оның өндіруші, ресми 

дистрибьютор не өндірушінің ресми өкілі мәртебесін растайтын өзге де құжаттар; 
2) _________________________________________________________________ 
                 (есеп шот фактура немесе қабылдау-тапсыру акті) 
8. Осы Шарт шеңберінде жеткізілетін тауарлар техникалық ерекшелікте көрсетілген 

стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс. 
9. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз шарттың немесе оның 

қандай да бір ережелерінің, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім 

беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық 

құжаттаманың, жоспарлардың, сызбалардың, модельдердің, үлгілердің немесе ақпараттың 

мазмұнын ешкімге ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық 

міндеттемелерді орындау үшін қаншалықты қажет болса, сондай шамада берілуге тиіс. 

10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда аталған 

қандай да бір құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта 

пайдаланбауға тиіс. 

11. Өнім беруші тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген соңғы межелі пунктке 

тасымалдау кезінде оларды зақымданудан немесе бұзылудан сақтай алатын тауарларды орауды 

қамтамасыз етуі тиіс. Қаптама қандай да бір шектеусіз қарқынды Көтеру-тасымалдау өңдеуіне 

және тасымалдау кезінде экстремалды температуралардың, тұздар мен жауын-шашынның, сондай-

ақ ашық сақтаудың әсеріне төзуі тиіс. Буып-түйілген жәшіктердің габариттерін және олардың 

салмағын айқындау кезінде жеткізудің соңғы пунктінің алыстығын және тауарларды алып 

жүрудің барлық пункттерінде қуатты жүк көтергіш құралдардың болуын ескеру қажет. 

12. Жәшіктерді буып-түю және таңбалау, сондай-ақ оның ішіндегі және сыртындағы 

құжаттама Тапсырыс беруші айқындаған арнайы талаптарға қатаң сәйкес келуі тиіс. 

13. Тауарларды жеткізуді өнім беруші сатып алынатын тауарлар тізбесінде айтылған 

Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес жүзеге асырады. 

14. Өнім беруші тауарларды тендерлік құжаттамаға 1-қосымшада көрсетілген межелі пунктке 

дейін жеткізуге тиіс. Бұл тауарларды межелі пунктке дейін тасымалдауды Өнім беруші жүзеге 

асырады және төлейді, ал осыған байланысты шығыстар Шарттың бағасына енгізіледі. 

15. Осы Шарт шеңберінде Өнім беруші тендерлік құжаттамада көрсетілген қызметтерді 

ұсынуы тиіс. 

16. Ілеспе қызметтердің бағасы Шарттың бағасына енгізілуі тиіс. 

17. Тапсырыс беруші Өнім берушіден өнім беруші дайындайтын немесе өткізетін қосалқы 

бөлшектер туралы мынадай ақпаратты, атап айтқанда Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу 

үшін таңдай алатын және кепілдік мерзімі өткеннен кейін оларды пайдалана алатын қосалқы 

бөлшектердің құны мен номенклатурасын ұсынуды талап ете алады. 

18. Жеткізуші қосалқы бөлшектерді өндіруді тоқтатқан жағдайда,: 
а) Тапсырыс берушіге қажетті мөлшерде қажетті сатып алуды жүргізуге мүмкіндік беру үшін 

өндірістің алдағы тоқтауы туралы алдын ала хабарлау; 



 

 

б) қажет болған жағдайда өндіріс тоқтатылғаннан кейін Тапсырыс берушіге қосалқы 

бөлшектерге жоспарларды, сызбаларды және техникалық құжаттаманы тегін беру. 
19. Егер шартта өзгеше көзделмесе, өнім беруші Шарт шеңберінде жеткізілген тауарлардың 

жаңа, пайдаланылмаған, конструкциялар мен материалдардың барлық соңғы модификацияларын 

көрсететін ең жаңа не сериялық модельдер болып табылатынына кепілдік береді. Өнім беруші 

бұдан әрі осы Шарт бойынша жеткізілген тауарлардың Тапсырыс берушінің елі үшін әдеттегі 

жағдайларда жеткізілген тауарларды қалыпты пайдалану кезінде конструкциясына, 

материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді. 

Тапсырыс беруші ұсынған техникалық ерекшелікке қатаң сәйкестікте өнім беруші дайындаған 

конструкцияларда, материалдарда ақаулар пайда болған жағдайда өнім беруші Тапсырыс 

берушінің (Тапсырыс берушінің) техникалық ерекшелігіндегі олқылықтары үшін жауапты 

болмайды. 
20. Бұл кепілдік ____________________________________күннен кейін нақты жағдайға  

                              (талап етілетін кепілдік мерзімін көрсету) 

байланысты тауарлардың барлық партиясын немесе оның бір бөлігін жеткізу және оларды Шартта 

көрсетілген түпкілікті межелі пунктте қабылдау жарамды. 
21. Тапсырыс беруші осы кепілдікке байланысты барлық наразылықтар туралы Өнім берушіні 

жазбаша түрде жедел хабардар етуге міндетті. 

22. Тауардың істен шығуы туралы хабарламаны алғаннан кейін өнім беруші хабарламаны 

алған кезден бастап 72 (жетпіс екі) сағаттан аспайтын мерзімде болжамды жөндеудің себептерін, 

мерзімдерін айқындау үшін білікті маманның жергілікті жерге шығуын қамтамасыз етуге тиіс. 

Өнім беруші дайындаушы зауыт өндірген қосалқы бөлшектер мен тораптарды пайдалана отырып 

жөндеу немесе Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығыстарсыз ақаулы тауарды немесе 

оның бөлігін ауыстыруды бір ай ішінде жүргізуге тиіс. 

23. Егер Өнім беруші хабарламаны алып, бір ай ішінде ақауды(лерді) түзетпесе, Тапсырыс 

беруші Өнім берушінің есебінен және Тапсырыс берушінің өнім берушіге қатысты шарт бойынша 

иелене алатын басқа құқықтарына қандай да бір залалсыз ақауларды түзету бойынша қажетті 

санкциялар мен шараларды қолдана алады. 

24. Өнім берушіге жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу осы Шарттың 5 және 6-тармақтарында 

көрсетілген нысанда және мерзімдерде жүргізілетін болады. 

25. Тапсырыс беруші Шартта көрсеткен бағалар өнім беруші өзінің тендерлік өтінімінде 

көрсеткен бағаларға сәйкес келуге тиіс. 

26. Екі тарап қол қойған жазбаша өзгерістерді қоспағанда, шарт құжаттарына ешқандай 

ауытқуларға немесе өзгерістерге (сызбалар, жобалар немесе техникалық ерекшеліктер, тиеп-

жөнелту, буып-түю әдісі, жеткізу орны немесе өнім беруші ұсынатын қызметтер және т.б.) жол 

берілмейді. 

27. Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша тауарлардың кез келген бөлігін беру 

үшін қажетті құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, онда шарттың бағасы немесе 

жеткізу кестесі немесе екеуі де тиісті түрде түзетіледі, ал Шартқа тиісті түзетулер енгізіледі. Өнім 

берушінің осы баптың шеңберінде Түзету жүргізуге барлық сұрау салулары өнім беруші тапсырыс 

берушіден өзгерістер туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуға тиіс. 

28. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша 

өзінің міндеттемелерін біреуге толықтай да, ішінара да бермеуге тиіс. 

29. Тауарларды жеткізуді және Қызметтерді көрсетуді Өнім беруші баға кестесінде 

көрсетілген кестеге сәйкес жүзеге асыруға тиіс. 

30. Өнім беруші тарапынан жеткізілімді орындауды кешіктіру шарттың орындалуын 

қамтамасыз етуді ұстап қалуға және тұрақсыздық айыбын төлеуге әкеп соғады. 

31. Егер Шартты орындау кезеңінде өнім беруші кез келген сәтте тауарларды уақтылы 

жеткізуге кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге кідіріс 

фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себебі(себептері) туралы дереу жазбаша хабарлама 

жіберуге тиіс. Өнім берушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалауға 

тиіс және өз қалауы бойынша өнім берушінің Шартты орындау мерзімін ұзарта алады; бұл 

жағдайда мұндай ұзартуды тараптар Шарттың мәтініне түзетулер енгізу арқылы 

ратификациялауға тиіс. 

32. Форс-мажорлық жағдайларды қоспағанда, егер Өнім беруші тауарларды Шартта көзделген 

мерзімдерде жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде өзінің басқа құқықтарына нұқсан 



 

 

келтірмей, Шарттың бағасынан жеткіліксіз берілген немесе мерзімі бұзылып жеткізілген тауар 

сомасының 0,1% мөлшеріндегі соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегереді. 

33. Егер Шартты орындауды кешіктіру форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болып 

табылса, өнім беруші өзінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуінен айырылмайды және 

тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе шарттың талаптарын орындамауына байланысты оны бұзуға 

жауапты болмайды. 

34. Осы Шарттың мақсаттары үшін "форс-мажор" Өнім беруші тарапынан бақылауға 

бағынбайтын, өнім берушінің жаңсақтығына немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және 

күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей 

зілзалалар, індет, карантин және тауарларды жеткізуге эмбарго сияқты іс-қимылдарды қамтуы 

мүмкін, бірақ олармен шектелмейді. 

35. Форс-мажорлық мән-жайлар туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге осындай 

мән-жайлар және олардың себептері туралы дереу жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер 

Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші шарт бойынша өз 

міндеттемелерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық мән-жайларға 

байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді. 

36. Егер өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші Өнім 

берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты кез келген уақытта бұза алады. Бұл 

жағдайда бұзу дереу жүзеге асырылады және егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе іс-

әрекеттерді жасауға немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе кейіннен қойылатын 

санкцияларды қолдануға қандай да бір құқықтарды қозғамаса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге 

қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді. 

37. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, Шартты одан 

әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада 

Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, 

сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуге тиіс. 

38. Шарт осындай мән-жайларға байланысты жойылған кезде Өнім беруші шарт бойынша 

бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы. 

Тапсырыс беруші мен өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында 

туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде шешуге 

барлық күш-жігерін салуға тиіс. 

39. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс 

беруші мен өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл 

мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады. 

40. Шарт мемлекеттік және / немесе орыс тілдерінде жасалады. Егер Шарттың екінші тарапы 

шетелдік ұйым болып табылған жағдайда, екінші данасы Қазақстан Республикасының тіл туралы 

заңнамасына сәйкес тілге аударылуы мүмкін. Шартты төрелікте қарау қажет болған жағдайда 

шарттың мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі данасы қаралады. Тараптар алмасатын шартқа 

қатысты барлық хат алмасу және басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес келуге тиіс. 

41. Шартқа сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарлама кейіннен 

түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі. 

42. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (егер хабарламада 

көрсетілсе) осы күндердің қайсысы кешірек болатынына байланысты күшіне енеді. 

43. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге жатады. 

44. Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді тендерлік құжаттамада көзделген 

нысанда, көлемде және шарттарда енгізуге міндетті. 

45. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 

аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік 

мекемелер үшін) не Тараптар қол қойғаннан және өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз 

етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді. 

46. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері: 

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар мен мемлекеттік 

мекемелер үшін): ________________ 

Осы тауарды сатып алудың үлгілік шарты тапсырыс берушінің дәрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге 



 

 

асыруы процесінде тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында туындайтын құқықтық 

қатынастарды реттейді. Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар 

Қазақстан Республикасының заңнамасына, Тапсырыс берушінің тендерлік құжаттамасына, өнім 

берушінің тендерлік өтініміне және тендер қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуге тиіс. 

_________________________ 
 


