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Электрондық сатып алу арқылы конкурс
Алматы облысының ауыл тұрғындарының өмір сапасын анықтау бойынша бағдарламалық модульді әзірлеуге
арналған консалтингтік қызмет көрсету (6 кезең)/Консалтинговые услуги разработки программного модуля по
определению качества жизни сельского населения Алматинской области (этап 6)
Тапсырыс беруші: "Алматы облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы" мемлекеттік мекемесі,
заңды мекенжайы: Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., Тауелсыздык 38, нақты мекенжайы:
Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., ул. Тауелсиздик, 38, пошта мекенжайы: Қазақстан,
Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., ул. Тауелсиздик, 38, БСН: 020140002825, Банк реквизиттері: "ҚР
Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ, ЖСК: KZ93070102KSN0901000, БСК: KKMFKZ2A, шот валютасы:
KZT, КБе: 12.
Тапсырыс берушінің өкілі: КУАТБЕКОВА ГУЛМИРА ДАУТОВНА, ЖСН: 750924400769, лауазымы: Начальник
административного отдела, байланыс телефоны: 87282270771 87282270771, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
Ұйымдастырушы: "Алматы облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы" мемлекеттік мекемесі,
заңды мекенжайы: Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., Тауелсыздык 38, нақты мекенжайы:
Қазақстан, Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., ул. Тауелсиздик, 38, пошта мекенжайы: Қазақстан,
Алматы облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ., ул. Тауелсиздик, 38, БСН: 020140002825, Банк реквизиттері: "ҚР
Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ, ЖСК: KZ93070102KSN0901000, БСК: KKMFKZ2A, шот валютасы:
KZT, КБе: 12.
Ұйымдастырушының өкілі: КУАТБЕКОВА ГУЛМИРА ДАУТОВНА, ЖСН: 750924400769, лауазымы: Начальник
административного отдела, байланыс телефоны: 87282270771 87282270771, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
Конкурстық комиссияның хатшысы: КАЛИУЛЛИН РИНАТ АЛИМХАНОВИЧ, лауазымы: Главный специалист, байланыс
телефоны: 87282270255 87282270255, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
1. Жалпы ережелер
1. Электрондық конкурс қоса берiлген лоттардың тiзбесіне сәйкес өнiм берушiнi(лердi) таңдау мақсатында
өткiзiледi.
2. Осы конкурстық құжаттама (бұдан әрi - КҚ) мыналарды:
1) осы КҚ-ның 1-қосымшасына сәйкес лоттардың тiзбесiн;
2) осы КҚ-ның 2-қосымшасына сәйкес белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттаманы,
техникалық ерекшелiктердi қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң сипаты мен талап
етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасын;
3) осы КҚ-ның 3-қосымшасына конкурсқа қатысуға арналған келісім
нысанын;
4) осы КҚ-ның 4, 5-қосымшаларына сәйкес тауарларды беру (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) үшiн
әлеуеттi өнiм берушiнiң бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер нысанын;
5) Заңның 17-бабының 4-тармағына неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет көрсетудi ұсынатын конкурсқа
қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезiнде конкурстық комиссия ескеретiн мiндеттi
өлшемдердiң тiзбесiн қамтиды;
6) егер, жұмыстарды орындау мерзiмi жобалау құжаттамасына сәйкес бiр қаржы жылынан асатын болған
жағдайда жұмыстарды орындау кезеңдерi, түрлерi және көлемдерi, сондай-ақ әрбiр қаржы жылындағы осындай
жұмыстарды мемлекеттiк сатып алудың сомасы туралы ақпарат қоса берiледi.
7) тауарлар,( жұмыстар, қызметтер) бойынша осы конкурс үшін бөлінген сома 10535714 теңгені құрайды.
Лоттар бөлінісінде осы конкурс үшін бөлінген сома:
Лоттың
№
1

Тауардың (жұмыстың, көрсетiлетiн қызметтiң атауы)
Услуги по проектированию
обеспечения

и

разработке

программного

Лот бойынша бөлінген сома (теңге)
10535714

3. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнiм берушi конкурсқа қатысуға өтiнiммен қоса
тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi сатып алу үшiн бөлiнген соманың бiр пайызы мөлшерiнде конкурсқа қатысу өтiнiмдi
қамтамасыз етудi төменде келтірілген нысандардың бiрiнде енгiзедi:

1) Тапсырыс берушiнiң мынадай банктiк шотқа орналастырылатын ақшаның кепiлдiк берiлген ақшалай жарнасын
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" ММ, ЖСК: KZ230705022581020001, БСК: KKMFKZ2A, шот
валютасы: .
2) осы КҚ-ның 6-қосымшасына сәйкес банктiк кепiлдiк. Электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмдi қамтамасыз етудiң
қолданылу мерзiмi конкурсқа қатысуға өтiнiмнiң өзiнiң мерзiмiнен кем болмауға тиiс.
2. Ұйымдастырушының веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм
берушiлерге КҚ-ның ережелерiн түсiндiруi
4. Веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм берушi қажет болған кезде веб-порталды пайдалана отырып, бiрақ
25.05.2013 09:00:00 кешiктiрмей КҚ-ның ережелерiн түсiндiру жөнiнде электрондық сұрау салу жiбереді.
5. Ұйымдастырушы КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуетті өнім берушілерді автоматты түрде хабардар ете
отырып, сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде КҚ-ның ережелерін түсіндіру мәтінін веб-порталда
жариялайды.
6. Ұйымдастырушы қажет болған кезде, мерзiмнен кешiктiрмей 25.05.2013 09:00:00 жеке бастамасы бойынша
немесе әлеуеттi өнiм берушiнiң сұрауына жауап ретiнде КҚ-ға өзгерiстер мен (немесе) толықтырулар енгiзеді. КҚ-ға
өзгерiстер енгiзу КҚ-ны бекiтудегi сияқты тәртiппен ресiмделедi. Енгiзiлген өзгерiстердiң мiндеттi күшi болады және КҚ-ға
өзгерiстер бекiтiлген күннен бастап бiр жұмыс күнiнен аспайтын мерзiмде КҚ-ны алған веб-порталға қатысушы әлеуеттi өнiм
берушiлердi автоматты түрде хабардар ете отырып, веб-порталда жарияланады. Электрондық конкурсқа қатысуға
өтiнiмдердi берудiң түпкiлiктi мерзiмi мұндай жағдайда әлеуеттi өнiм берушiлердiң электрондық конкурсқа қатысуға
өтiнiмдерде осы өзгерiстердi есепке алуы үшiн кемiнде күнтiзбелiк он күнге ұзартылады.
3. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi ресiмдеуге қойылатын талаптар және әлеуеттi өнiм берушiлердiң
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынуы
Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм
7. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес тауарды берудi
жүзеге асыруға (жұмысты орындауға, қызметтер көрсетуге) электрондық конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiнiң
келiсiм бiлдiру нысаны болып табылады.
8. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында осы КҚ-ға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
электрондық конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.
9. Электрондық конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға беретiн электрондық
конкурсқа қатысуға өтiнiм мыналарды:
1) әлеуетті өнім беруші оның жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау ретінде ұсынатын құжаттардың
электрондық цифрлық қолтаңбамен расталған қағаз электрондық көшірмелерін не электрондық құжаттарды:
құқықтық қабiлеттiлiгiн (заңды тұлғалар үшiн), жеке тұлғалар үшiн азаматтық қабiлеттiлiгiн (кәсiпкерлiк субъектiсi
ретiнде тiркелгенi туралы құжатты, жеке куәлікті):
заңды тұлғалар үшiн, заңды тұлға өз қызметін Үлгі жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайды қоспағанда,
заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғыны;
әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге, жұмыстарды
орындауға, қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын лицензиялар және /немесе патенттер, куәлiктер, сертификаттар,
дипломдар, басқа да құжаттарды;
заңды тұлғалар үшін электрондық конкурс жарияланған күннен кейін берілген, акция ұстаушылар тізілімінен
құрылтайшы құжаттардың (егер жарғыда құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәлiметтер қамтылмаған
жағдайда) белгіленген тәртіппен қол қойылған және мөрмен расталған, құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы
туралы мәлiметтерді қамтитын үзiндiні;
төлем қабiлетiн растайтын құжаттарды:
осы КҚ-ның 7-қосымшасына сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсететiн банктiң немесе банк филиалының
қолы мен мөрi бар әлеуеттi берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi
деңгейдегi банктердегi, кредиттiк серiктестiктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi
жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама
берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтама (егер әлеуеттi
өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса,
осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама электрондық конкурс жарияланған күннен кейін
берiлген болуы тиiс;
электрондық конкурс жарияланған күннен кейін берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және мiндеттi
зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешегiнiң болуы туралы, үш айдан астам уақыттағы
салықтық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары бойынша берешегiнiң (Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес төлеу мерзiмi кейiнге қалдырылған кездегi жағдайларды қоспағанда) жоқтығы немесе бар екендiгi
туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасын қамтуы тиіс.
Әлеуеттi өнiм берушi, қажет болған кезде электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiммен бiрге жүргiзiлетiн мемлекеттiк
сатып алу сомасының жүз пайызына тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бiр немесе бiрнеше резидент банктерінiң
банктiк кепiлдiктерi түрiндегі шартты орындауды қамтамасыз ету беру арқылы төлем қабiлеттiлiгi туралы жалпы бiлiктiлiк
талабына сәйкестiгiн растайды. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етуді әлеуеттi өнiм берушi
мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердi толық орындау үшiн КҚ-да белгiленген мерзiмге банктік
кепілдік түрінде бередi, оның түпнұсқасы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзіміне дейін
беріледі.

Әлеуеттi өнiм берушi қажет болған кезде, өзiнiң, сондай-ақ тартылатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп
орындаушылардың) жалпы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн мынадай құжаттардың электрондық қағаз көшiрмелерiнiң
бiреуiн:
а) әлеуеттi өнiм берушiге (қосалқы мердiгерге, бiрлесiп орындаушыға) халықаралық рейтингтiк ұйымның рейтингi
берiлгенiн растайтын құжатты;
б) әлеуеттi өнiм берушiнiң (қосалқы мердiгердiң, бiрлесiп орындаушының) биржаның ресми листингiне енгiзiлгенi
туралы қор биржасынан үзiндiнi беру арқылы растайды.
2) әлеуеттi өнiм берушiнiң арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын құжаттар:
осы КҚ-ның 4, 5-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысу үшін
бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер;
осы КҚ-ның 8-қосымшасына сәйкес конкурста сатып алудың мәнi болып табылатын жұмыстарды орындау
жөнiндегi қосалқы мердiгерлер (қызметтер көрсету кезiнде бiрлесiп орындаушылар) туралы мәлiметтердi және әлеуеттi өнiм
берушiнiң жұмыстар (құрылыстың құны), қызметтер көлемiнiң үштен екiсiнен астам жиынтығында қосалқы мердiгерлерге
(бiрлесiп орындаушыларға) қосалқы мердiгерлiкке беруге тыйым салу шарты.
Егер әлеуеттi өнiм берушi жұмыстардың не қызметтердiң қосалқы мердiгерлерiн (бiрлесiп орындаушыларды)
тартуды көздеген жағдайда әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға тартылатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп
орындаушылардың) жалпы және арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растайтын қағаз құжаттардың электрондық
көшiрмелерiн ұсынуы тиiс;
4) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын,
тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету мерзiмдерiн және (немесе) көлемдерiн, тауарларға қызмет
көрсетуге, тауарды пайдалануға шығыстарға сапа кепiлдiгiн, тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтердi көрсету
кестесiн (әдiстерiн) және шарттарын сипаттай отырып, техникалық ерекшелiгiн;
5) Заңда белгiленген мөлшерде электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмiн қамтамасыз ету, мынадай:
банктiк кепiлдiк, бұл ретте оның түпнұсқасы ұйымдастырушыға электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм ұсынудың
соңғы мерзiмiне дейiн конкурстық құжаттаманың электрондық нысанының 6-қосымшасына сәйкес берiледi;
ұйымдастырушының банктiк шотында орналасқан кепiлдiк ақшалай жарнаны растайтын қағаз төлем құжатының
электрондық көшiрмесi түрiнде;
Конкурстық өтiнiмнiң қолданылу мерзiмi конкурстық өтiнiмдер ашылатын күннен бастап 64 күнді құрауы тиiс.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi ресiмдеуге қойылатын талаптар
10. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi әлеуеттi өнiм берушi ұйымдастырушыға электрондық құжат
нысанында ұсынады.
11. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшiрмелерi дәл және
айқын болуы тиiс.
12. Әлеуеттi өнiм берушi дайындаған электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм, сондай-ақ электрондық конкурсқа
қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хат-хабарлар мен құжаттар қазақ және орыс тілдерінде жасалады және беріледі. Оларды
әлеуеттi өнiм берушi басқа тілде жасаған және берген жағдайда оған (нотариалдық расталған) дәл аудармасы қоса
беріледі.

Электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмдi беру тәртiбi
13. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi әлеуеттi өнiм берушi веб-порталды пайдалана отырып,
ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында бередi.
14. Әлеуеттi өнiм берушiлер берген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдер автоматты түрде веб-порталда
электрондық өтiнiмдер журналында тiркеледi.
15. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм берген өнiм берушiге тиiстi хабарламаны веб-порталмен автоматты
түрде жiберген сәтте электрондық конкурсқа қатысуға берiлген өтiнiм қабылданған болып есептеледi.
16. Әлеуеттi өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысуға берген өтiнiмi мынадай:
1) егер әлеуеттi өнiм берушi бұрын осы электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм берген;
2) электрондық конкурсқа қатысуға берiлген өтiнiм электрондық конкурсқа қатысуға берiлетiн өтiнiмдердi
қабылдаудың соңғы мерзiмi аяқталғаннан кейiн түскен;
3) Заңның 6-бабының 1-тармағының 3), 3-1), 3-2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларында
веб-порталдан автоматты түрде кері қайтарылады.

Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi өзгерту және
оларды қайтарып алу
17. Әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы
мерзiмi бiткенге дейiн өзi енгiзген қамтамасыз етудi қайтарып алу құқығын жоғалтпастан, өзiнiң электрондық конкурсқа
қатысуға өтiнiмiн өзгертуi немесе қайтарып алуы мүмкiн.

18. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға
өтiнiмдi қайтарып алу сияқты, оған өзгерiстер мен (немесе) толықтырулар енгiзуге жол берiлмейдi.
19. Ұйымдастырушы КҚ-мен белгiленген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмi
аяқталғанға дейiн он күнтiзбелiк күннен кешiктiрмей әлеуеттi өнiм берушiлерге олардың өтiнiмдерiнiң қолданылу мерзiмiн
нақты уақыт кезеңiне ұзарту туралы қажет болған кезде сұрау салады. Әлеуеттi өнiм берушi электрондық конкурсқа
қатысуға өтiнiмдердiң қолданылу мерзiмiн ұзартудан электрондық конкурсқа қатысуға оның өтiнiмдi қамтамасыз етуiн
қайтару құқығын жоғалтпай, электрондық конкурсқа қатысуға берген өзiнiң өтiнiмiн керi қайтарып, бас тартуға құқылы.
20. Әлеуеттi өнiм берушi, оның электрондық конкурсқа қатысуымен
байланысты барлық шығыстарды көтередi. Тапсырыс берушi, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптама
комиссиясы (сарапшы) электрондық конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөнiндегi
мiндеттемелердi көтермейдi.
4. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ашуы
21. 28.05.2013 09:00:00 электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ашуды веб-портал автоматты түрде жүргiзедi.
Егер электрондық конкурсқа (лотқа) электрондық конкурсқа қатысу бiр ғана өтiнiм ұсынылған жағдайда, онда электрондық
конкурсқа қатысуға бұл өтiнiм де ашылады.
22. Конкурстық комиссияның хатшысы электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашудың хаттамасын
веб-порталда ашылған күні жариялайды. Бұл ретте веб-портал конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда
автоматты түрде тіркелген әлеуетті өнім берушілерге хабарламаны автоматты түрде таратады.

5. Конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға қатысуға өтiнiмдердi олардың конкурстық құжаттама талаптарына
сәйкестiгi мәнiне конкурстық комиссияның қарауы және әлеуеттi өнiм берушiлердi электрондық конкурсқа қатысуға
рұқсат беру
23. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарауды конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiлердiң
арасынан бiлiктiлiк талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келетiн әлеуеттi өнiм берушiлердi анықтау және оларды
конкурсқа қатысушы деп тану мақсатында конкурстық комиссия жүзеге асырады.
24. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарау кезiнде конкурстық комиссия қажет болған кезде:
1) электрондық конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушiлерден электрондық конкурсқа қатысуға
өтiнiмдердi қарауды, бағалауды және салыстыруды жеңiлдету үшiн электрондық конкурсқа қатысуға арналған өтiнiмдерге
байланысты материалдар мен түсiндiрмелердi жазбаша нысанда немесе веб-портал құралдарымен сұратады;
2) электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдерде қамтылған мәлiметтердi нақтылау мақсатында тиiстi мемлекеттiк
органдардан, жеке және заңды тұлғалардан қажеттi ақпаратты жазбаша нысанда немесе веб-портал құралдарымен
сұратады.
Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi КҚ талаптарына сәйкес келтiруге
байланысты сұратулары мен өзге де әрекеттерiне жол берiлмейдi. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi КҚ
талаптарына сәйкес келтiру деп конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi жеткiлiксiз құжаттармен
толықтыруға, электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиiсiнше ресiмделмеген
құжаттарды сәйкес келтiруге бағытталған әрекеттерi түсiнiледi.
Конкурстық комиссия электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi, егер онда электрондық конкурсқа қатысуға
ұсынылған өтiнiмнiң мәнiн қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса, КҚ
талаптарына жауап бередi деп қарайды.
25. Конкурстық комиссия:
1) жұмыстарды не қызметтерді әлеуеттi өнiм берушiнiң және ол тартатын қосалқы мердiгердiң (бiрлесiп
орындаушының) бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растау үшін құжатты (құжаттарды) әлеуеттi өнiм берушiнiң ұсынбауы не
тиiсінше ресiмделмеген күйде ұсынуы;
2) әлеуеттi өнiм берушi оның сәйкестiгiн растау үшін ұсынған құжаттарда қамтылған ақпараттың негiзiнде бiлiктiлiк
талаптарына сәйкессiздiк, сондай-ақ ол тартатын қосалқы мердiгердiң (бiрлесiп орындаушының) бiлiктiлiк талаптарына
сәйкессiздiк фактiсi анықталуы;
3) бiлiктiлiк талаптары бойынша жалған ақпарат ұсынған жағдайларда әлеуеттi өнiм берушiнi бiлiктiлiк
талаптарына сәйкес емес деп таниды.
Әлеуеттi өнiм берушiнi Заңның 9-бабының 1-тармағында және Қағидалардың 46 және 47-тармақтарында
көзделмеген негiздемелер бойынша бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп тануға жол берiлмейдi.
Конкурстық комиссия соманың бiр пайызынан астам мөлшерде электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi
қамтамасыз ету енгiзiлген жағдайда, конкурсқа қатысуға өтiнiмдi енгiзiлген қамтамасыз етудi осы КҚ талаптарына сәйкес
келедi деп таниды.
26. Конкурстық комиссия мынадай жағдайларда енгiзiлген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз
етудi осы КҚ талаптарына сәйкес емес деп таниды:
1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу
мерзiмi жеткiлiксiз болса;
2) конкурстық комиссияның:
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi берген тұлғаны;
қатысу үшiн өтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлiп отырған электрондық конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды,

көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алудың атауын;
банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмiн және
(немесе) өтiнiмдi қамтамасыз етудiң сомасын, сондай-ақ оны ұсыну шарттарын;
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету берiлген тұлғаны;
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету пайдасына енгiзiлiп отырған тұлғаны анықтауына
мүмкiндiк бермейтiн мәлiметтердiң болмауынан көрiнiс табатын конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз ету тиiсiнше
ресiмделмеген;
3) конкурстық өтiнiмдi қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) бөлiнген соманың бiр пайызынан кем мөлшерде
енгiзiлсе.
Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмді енгiзiлген қамтамасыз етудi өзге негiздер бойынша конкурстық
құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп тануға жол берiлмейдi.
27. Электрондық конкурсқа қатысуға үмiткер әлеуеттi өнiм берушi, егер:
1) ол және (немесе) оның қосалқы мердiгерi не бiрлесiп орындаушы бiлiктiлiк талаптарына сәйкес емес деп
айқындалса;
2) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса;
3) оның электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмi КҚ талаптарына сәйкес емес деп айқындалса, оның iшiнде, егер ол
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi конкурстық құжаттама мен Қағидалардың талаптарына сәйкес
ұсынбаса, электрондық конкурсқа қатысуға жiберiлмейдi (конкурсқа қатысушы болып танылмайды).
28. Конкурстық комиссия барлық ұсынылған конкурстық өтiнiмдердi бағалау және салыстыру үшiн Заңның
17-бабының 4-тармағында санамаланған өлшемдердi ескередi және конкурсқа қатысуға бір конкурстық өтінім ұсынылған
жағдайларды қоспағанда, оларды электрондық конкурсқа қатысуға арналған барлық өтiнiмдерге тең мөлшерде қолданады.
Әлеуеттi өнiм берушi осы өлшемдердi растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай
әлеуеттi өнiм берушiге тиiстi шартты жеңiлдiктi қолданбайды. Шартты жеңiлдiктi қолдану үшiн әлеуеттi өнiм берушi ұсынған
шарттар мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа енгiзiлуi тиiс.
Тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi электрондық конкурсқа қатысатын
әлеуеттi өнiм берушiнiң жұмыс тәжiрибесiнiң болуы мәселесiн қараған кезде конкурстық комиссия осы электрондық
конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтердi көрсету нарығында ғана жұмыс
тәжiрибесiн қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық өтiнiмнiң бағасын шартты түрде әлеуеттi өнiм берушiнiң бiр
жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң нарықта болған жұмыс тәжiрибесiнiң әрбiр
жылы үшiн нөл бүтiн оннан бес пайыз (0,5%) мөлшерiнде, бiрақ бес пайыздан аспайтын шартты жеңiлдiк бередi. Бiр жылға
дейiн жұмыс тәжiрибесi болған немесе ол болмаған жағдайда осындай пайыз белгiленбейдi. Конкурстық өтiнiмнің шартты
бағасына осы өлшемнің жиынтық пайыздық әсері бес пайыздан аспауы тиіс.
Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, сатып алынатын тауарларға техникалық қызмет көрсету мен
оларды жөндеудiң ең аз құны бар электрондық конкурсқа өтiнiмдi айқындайды және оған екi пайыз мөлшерiнде шартты
жеңiлдiк бередi. Конкурстық өтiнiмнің шартты бағасына осы өлшемнің жиынтық пайыздық әсері екі пайыздан аспауы тиіс.
Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес отандық тауарөндiрушi үшiн
ұсынылған тауарларды ерiктi сертификаттауды жүргiзудi растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия екi пайыз
мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
Сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа
менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия үш пайыз мөлшерiнде шартты
жеңiлдiк бередi.
Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер жөнiндегi мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес
қоршаған орта басқармасының сапа менеджментi жүйесiн сертификаттауды растайтын құжаты болған кезде және (немесе)
сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы
заңнамасына сәйкес экологиялық таза өнім стандартына сәйкестігін растайтын құжаты болған кезде конкурстық комиссия
екі пайыз мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
Конкурстық комиссия жеткiзiлетiн тауарларының функционалдық сипаттамалары ең үздік конкурстық өтінім
айқындалған кезде, жарты пайыз (0,5%) мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
Конкурстық комиссия жеткiзiлетiн тауарларының техникалық сипаттамалары ең үздік конкурстық өтінім
айқындалған кезде, жарты пайыз (0,5%) мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
Конкурстық комиссия жеткiзiлетiн тауарларының сапалық сипаттамалары ең үздік конкурстық өтінім айқындалған
кезде үш пайыз мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
Жергілікті мазмұнның болуын қарау кезiнде конкурстық комиссия жергілікті мазмұнның әрбiр бiр пайызы үшiн
электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмнiң шартты бағасын оннан бiр (0,1) пайызға азайтады.
Тауарда жергілікті мазмұнның болуы СТ-КZ нысанды тауардың шығуы туралы сертификатпен расталады.
Егер тауарлардың әлеуеттi өнiм берушiсi сатып алынатын тауардың отандық тауар өндiрушiсi болып табылған
жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуеттi өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысу өтiнiмнiң бағасын жергілікті
мазмұн болғаны үшiн он пайызға азайтады.
Жұмыстардың, қызметтердiң әлеуеттi өнiм берушiсiнiң жергілікті мазмұны жалпы еңбекақы қорынан және осы
электрондық конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, қызметтердi тiкелей де, сондай-ақ қосалқы мердiгерлiк шартын жасасу
арқылы да мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындау үшiн әлеуеттi өнiм берушi сатып алатын тауардың
(тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасының резиденттерi жеткiлiктi дәрежеде қайта өңдеу немесе
толығымен өндiру өлшемдерiне сәйкес тауардың (тауарлардың) белгiленген қазақстандық шығу тегi үлесiнiң (үлестерiнiң)
құнынан мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға жұмылдырылатын Қазақстан Республикасының азаматтарына
еңбекақы төлеу құнының пайыздық мазмұны ретiнде анықталады.
Конкурстық комиссия отандық тауар өндiрушiге он пайыз мөлшерiнде, жұмыстарды, қызметтердi отандық

жеткiзушiге бес пайыз мөлшерiнде шартты жеңiлдiк бередi.
29. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қарау нәтижелерi бойынша конкурстық комиссия:
1) бiлiктiлiк талаптарына және КҚ талаптарына сәйкес келетiн конкурсқа қатысуға жiберiлетiн (конкурсқа
қатысушылар) әлеуеттi өнiм берушiлердi айқындайды;
2) Заңның 17-бабының 4-тармағына сәйкес КҚ-да көзделген шартты жеңiлдiктердiң мөлшерлерiн анықтайды.
30. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық комиссияның барлық мүшелерi қол
қояды және конкурстық комиссияның хатшысы әлеуеттi өнiм берушiлерге конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім
қабылданған (конкурс қатысушылары деп танылған) күні электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiм берген әлеуеттi өнiм
берушiлердiң барлығына автоматты түрдегi хабарламалар тарата отырып, веб-порталда жариялайды. Конкурстық
комиссияның электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешiмi Заңның 45-бабында белгiленген тәртiппен
шағымдалуы мүмкiн.
6. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуеттi өнiм
берушiлердiң конкурстық баға ұсыныстарын ресiмдеуi
31. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат берілген әлеуеттi өнiм берушiлер (электрондық конкурсқа
қатысушылар) конкурстық баға ұсынысын (бұдан әрі - КБҰ) веб-порталды пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында
осы КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес бередi.
32. Отандық әлеуеттi өнiм берушiлердiң КБҰ теңгемен берiлуге тиiс.
33. Ұлттық валютада берiлмеген КБҰ-н Қазақстан Республикасының валютасына - КБҰ берiлген күнге Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкi белгiлеген ресми бағам бойынша теңгеге веб-портал автоматты түрде қайта есептейдi.
34. КБҰ берген өнiм берушiге веб-портал тиiстi хабарламаны жiбергеннен кейiн КБҰ қабылданған болып
есептеледi.
35. Веб-портал мынадай:
1) конкурс қатысушысы бiр және тағы сол конкурсқа (лотқа) бiреуден артық КБҰ берген;
2) электрондық конкурсты жүзеге асыруға бөлiнген сомадан асып кеткен;
3) конкурстық баға ұсынысы рұқсат беру туралы хаттама жарияланған сәттен бастап, үш жұмыс күнінен кешігіп
түскен жағдайларда КБҰ-н қабылдаудан автоматты түрде кері қайтарады.
36. Әлеуеттi өнiм берушi қажет болған кезде, КБҰ-н ұсынудың соңғы мерзiмi бiткенге дейiн КБҰ-ны кез келген
уақытта өзгертеді немесе қайтарып алады.
7. Конкурстық комиссияның электрондық конкурсқа
қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалауы
мен салыстыруы және конкурс жеңiмпазын анықтау
37. Әлеуеттi өнiм берушiлер берген КБҰ туралы мәлiметтер автоматты түрде веб-порталда тіркеледі.
38. Электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада белгiленген күнi мен уақыты веб-портал
электрондық конкурсқа қатысушылардың КБҰ-н бағалау және салыстыруды автоматты түрде жүргiзедi:
Қағидаларға сәйкес анықталатын демпингтiк баға есептеледi және конкурсқа қатысушының демпингтiк болып
табылған КБҰ қабылданбайды;
егер бағасы демпингтiк болған КБҰ қабылданбағанынан кейiн электрондық конкурсқа қатысушылардың екi және
одан да көп КБҰ электрондық конкурсқа қатысатын болса, электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада
көрсетiлген шартты жеңiлдiктердi электрондық конкурстың қабылданған КБҰ-на қатысты қолдану арқылы осы электрондық
конкурсқа қатысушылардың шартты бағасын айқындалады;
электрондық конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы салыстырылады, ең төмен шартты баға негiзiнде
электрондық конкурстың жеңiмпазы анықталады;
КБҰ-лардың шартты бағасы теңескен кезде отандық тауар өндiрушi, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң
отандық берушiсi жеңiмпаз болып танылады. Отандық тауар өндiрушiлердiң, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң
отандық берушiлерiнiң КБҰ-ларының шартты бағасы теңескен кезде электрондық конкурстың мәнi болып табылатын сатып
алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығында көбiрек тәжiрибесi бар отандық тауар өндiрушi,
жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық берушiсi жеңiмпаз болып танылады. Отандық тауар өндiрушiлердiң,
жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң отандық берушiлерiнiң КБҰ-ның шартты бағасы теңескен және электрондық
конкурстың мәнi болып табылатын сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығындағы тәжiрибесi
бірдей болған кезде жеңiмпаз болып бұрын түскен КБҰ танылады.
39. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы веб-портал автоматты түрде
қалыптастырады және конкурстық комиссияның барлық мүшелерi мен веб-порталда тіркелген әлеуетті өнім берушілердің
барлығын электрондық почта арқылы автоматты түрде хабардар ете отырып, жариялайды.
8. Электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi қамтамасыз етудi қайтару

40. Ұйымдастырушы әлеуеттi өнiм берушiге енгiзiлген электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi
мынадай:
1) осы әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң конкурсқа қатысуға өтiнiмiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi ұсынудың түпкiлiктi
мерзiмi өткенге дейiн керi қайтарып алған;

2) электрондық конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған. Көрсетiлген жағдай электрондық
конкурсқа қатысушылар деп танылған әлеуеттi өнiм берушiлерге қолданылмайды;
3) электрондық конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған.
Көрсетiлген жағдай конкурс жеңiмпазы деп айқындалған электрондық конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;
4) мемлекеттiк сатып алу туралы шарт күшiне енген және электрондық конкурс жеңiмпазы КҚ-да көзделген
мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзген;
5) әлеуеттi өнiм берушiнiң электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмiнiң қолданылу мерзiмi өткен жағдайлардың бiрi
басталған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде қайтарады.
41. Ұйымдастырушы электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi қамтамасыз етудi мынадай:
1) әлеуеттi өнiм берушi электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдердi табыс етудiң соңғы мерзiмi өткеннен кейiн
электрондық конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алса не өзгертсе және (немесе) толықтырған;
2) электрондық конкурсқа қатысушы деп танылған әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң КБҰ-н белгiленген мерзiмде табыс
етпесе не керi қайтарып алған;
3) электрондық конкурстың жеңiмпазы деп айқындалған әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт
жасасудан жалтарған;
4) электрондық конкурстың жеңiмпазы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада
белгiленген, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмдерi
туралы талаптарды орындамаған не уақтылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.
9. Электрондық конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттiк
сатып алу туралы шарт
42. Электрондық конкурстың жеңімпазы деп анықталған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушіге әлеуетті өнім
берушінің электрондық конкурсқа қатысуға өтінімге электрондық көшірме түрінде қоса берілген біліктілік талаптарына
сәйкестігін растайтын құжаттардың түпнұсқаларын немесе нотариалды куәландырылған көшірмелерін веб-порталда
электрондық конкурстың қорытындыларының хаттамасын жариялаған күнінен бастап, мемлекеттік сатып алу туралы
шартқа қол қойылғанға дейін бес жұмыс күні ішінде ұсынады.
43. Электрондық конкурстың қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде
Заңның талаптарына сәйкес Жұмыстарды (тауарларды / қызметтердi) мемлекеттiк сатып алу туралы үлгi шарт негiзiнде
тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалады.
44. Өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде мемлекеттiк
сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзуі тиіс.
45. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнiм берушiнің мемлекеттiк сатып алу
туралы онымен жасалған шарт бойынша өз мiндеттемелерiн уақтылы, толық және тиiстi түрде орындауға кепiлдiк ретiнде
енгiзіледi.
46. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету мөлшерiн, мемлекеттiк сатып алу туралы шартта аванс төленуі
көзделген жағдайды қоспағанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың жалпы
сомасының үш пайызы мөлшерiнде белгiлейдi.
Мемлекеттiк сатып алу туралы шартта аванс төленуі көзделген жағдайда шарттың орындалуын қамтамасыз етудi
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы авансқа тең мөлшерде белгiлейдi, ол мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың
жалпы сомасының кемінде үш пайызы болуы тиіс.
47. Өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудiң мынадай түрлерiнiң бiрiн:
1) тапсырыс берушiнiң банктiк шотына не мемлекеттiк органдар және мемлекеттiк мекемелер болып табылатын
тапсырыс берушiлер үшiн Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында көзделген шотқа енгiзiлетiн кепiлдiк ақшалай
жарнаны;
2) осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес банк кепiлдiгiн таңдауға құқылы.
48. Өнiм берушiнiң шарт бойынша мiндеттемелер толық орындалғанға дейiн үшiншi тұлғалардың енгiзiлген
кепiлдiк ақша жарнасына тұтастай не бiр бөлiгiнде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын iс-қимыл жасауына жол
берiлмейдi.
49. Тапсырыс берушiнiң өнiм берушi енгiзген кепiлдiк ақшалай жарнаны Заңда көзделмеген мақсатқа
пайдалануына жол берiлмейдi.
50. Тапсырыс берушi енгiзiлген мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi шартта
көрсетiлген мерзiмде немесе өнiм берушi шарт бойынша өз мiндеттемелерiн толық және тиiсiнше орындаған сәттен бастап
бес жұмыс күнi iшiнде өнiм берушiге қайтарады.
Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша қабылданған міндеттемелерді тиісінше орындамаған
жағдайда, тапсырыс беруші тұрақсыздық айыбын тиісті бюджет, мемлекеттік кәсіпорын, дауыс беретін акцияларының
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға немесе олармен
аффилиирленген тұлғалар кірісіне төлеу фактісі анықталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде енгізілген мемлекеттік
сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтарады.
51. Егер мемлекеттiк сатып алу туралы шарт тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi өнiм берушiнiң шарттық
мiндеттемелердi орындамауына байланысты бұзылса, тапсырыс берушi шарттың орындалуын қамтамасыз етудi
қайтармайды.
52. Заңның 37-бабының 6, 7 және 8-тармақтарында көзделген жағдайларда шарт оны бiр қаржы жылынан артық
мерзiмге жасасу туралы ережелердi қамтуы тиiс.
53. Шарт мемлекеттiк сатып алу туралы шартқа өзгерiстер енгiзу туралы жағдайларды қамтуы тиiс.

54. Отандық тауар өндiрушiлермен және жұмыстарды, қызметтердi отандық берушiлермен жасалған шартта
тауарларды бергенi, жұмыстарды орындағаны не қызметтердi көрсеткенi үшiн алдын ала ақы төлеу және толық ақы төлеу
туралы талап қамтылуы тиiс, бұл ретте толық ақы төлеу мерзiмi осы шарт бойынша мiндеттемелер орындалған күннен
бастап күнтiзбелiк отыз күннен аспауы тиiс.
55. Егер әлеуеттi өнiм берушi Заңда белгiленген мерзiмде мемлекеттiк сатып алу туралы шартты тапсырыс
берушiге ұсынбаса немесе мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, КҚ-да көзделген жағдайларда мемлекеттiк сатып
алу туралы шартты орындауды қамтамасыз етудi енгiзбеген жағдайда мұндай әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу
туралы шартты жасасудан жалтарған болып танылады.
56. Әлеуеттi өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған деп танылған жағдайда
тапсырыс берушi:
1) ол электрондық конкурсқа қатысуға енгiзген өтiнiмдi қамтамасыз етудi ұстап қалады және уәкiлеттi органға тиiстi
мәлiметтердi ұсынады әрі мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы
талап-арызбен сотқа жүгiнедi;
2) қажет болған кезде, сотқа мұндай әлеуеттi өнiм берушiнi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасуға
мәжбүрлеу туралы, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтаруымен келтiрiлген шығындардың
орнын толтыру туралы талап-арызбен жүгiнеді.

Утверждаю:
Государственное учреждение "Управление
экономики и бюджетного планирования
Алматинской области"
САТЫБАЛДИНА НАФИСА ТУЛЕКОВНА
Решение № 25 Дата 06.05.2013
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА
КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Конкурс посредством электронных закупок
Алматы облысының ауыл тұрғындарының өмір сапасын анықтау бойынша бағдарламалық модульді әзірлеуге
арналған консалтингтік қызмет көрсету (6 кезең)/Консалтинговые услуги разработки программного модуля по
определению качества жизни сельского населения Алматинской области (этап 6)
Заказчик: Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования Алматинской
области", юридический адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Тауелсыздык 38,
фактический адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 38, почтовый
адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 38, БИН: 020140002825,
Банковские реквизиты: ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", ИИК: KZ93070102KSN0901000, БИК:
KKMFKZ2A, валюта счета: KZT, КБе 12.
Представитель заказчика: КУАТБЕКОВА ГУЛМИРА ДАУТОВНА, ИИН: 750924400769, должность: Начальник
административного отдела, контактный телефон: 87282270771 87282270771, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
Организатор: Государственное учреждение "Управление экономики и бюджетного планирования Алматинской
области", юридический адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Тауелсыздык 38,
фактический адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 38, почтовый
адрес: Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, ул. Тауелсиздик, 38, БИН: 020140002825,
Банковские реквизиты: ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", ИИК: KZ93070102KSN0901000, БИК:
KKMFKZ2A, валюта счета: KZT, КБе 12.
Представитель организатора: КУАТБЕКОВА ГУЛМИРА ДАУТОВНА, ИИН: 750924400769, должность: Начальник
административного отдела, контактный телефон: 87282270771 87282270771, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
Секретарь конкурсной комиссии: КАЛИУЛЛИН РИНАТ АЛИМХАНОВИЧ, должность: Главный специалист, контактный
телефон: 87282270255 87282270255, e-mail: TK_KE@MAIL.RU.
1. Общие положения
1. Электронный конкурс проводится с целью выбора поставщика (ов) в соответствии с прилагаемым перечнем
лотов.
2. Настоящая конкурсная документация (далее - КД) включает в себя:
1) перечень лотов, согласно приложению 1 к настоящей КД;
2) описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров,
работ, услуг, включая утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию, технические
спецификации, согласно приложению 2 к настоящей КД;
3) соглашение об участии в электронном конкурсе, согласно приложению 3 к настоящей КД;
4) сведения о квалификации потенциального поставщика для поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг), согласно приложениям 4, 5 к настоящей КД;
5) перечень обязательных критериев, которые будут учитываться конкурсной комиссией при определении
победителя электронного конкурса с целью определения участника электронного конкурса, предлагающего наиболее
качественный товар, работу, услугу, в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона;
6) в случае, если срок выполнения работ согласно предпроектной документации превышает один финансовый
год, прилагается информация об этапах, видах и объемах выполнения работ, а также суммах государственных закупок
таких работ в каждом финансовом году;
7) сумма, выделенная для данного конкурса по государственным закупкам товара (работ, услуг), составляет
10535714 тенге.
Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет:
№
Наименование товара (работы, услуги)
Сумма, выделенная по лоту, тенге
лота
1
Услуги по проектированию и разработке программного
10535714
обеспечения
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в электронном конкурсе, вносит с заявкой на
участие в электронном конкурсе обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в размере одного процента от
суммы, выделенной для приобретения товаров, работ, услуг в одной из нижеперечисленных форм:
1) гарантийного денежного взноса денег, размещаемых на следующем банковском счете заказчика: ГУ "Комитет
казначейства Министерства финансов РК", ИИК: KZ230705022581020001, БИК: KKMFKZ2A, валюта счета: .

2) банковской гарантии, согласно приложению 6 к настоящей КД.
Срок действия обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе не может быть менее срока действия самой заявки
на участие в электронном конкурсе.
2. Разъяснение организатором положений
КД потенциальным поставщикам – участникам веб-портала
4. Потенциальный поставщик - участник веб-портала при необходимости направляет с использованием
веб-портала электронный запрос организатору по разъяснению положений КД, но не позднее 25.05.2013 09:00:00.
5. Организатор в течение двух рабочих дней со дня получения запроса опубликовывает текст разъяснения
положений КД на веб-портале с автоматическим уведомлением потенциальных поставщиков - участников веб-портала,
получивших КД.
6. Организатор при необходимости в срок не позднее 25.05.2013 09:00:00 по собственной инициативе или в ответ
на запрос потенциального поставщика вносит изменения и (или) дополнения в КД. Внесение изменений в КД оформляется
в том же порядке, что и утверждение КД. Внесенные изменения имеют обязательную силу, и в срок не более одного
рабочего дня со дня утверждения изменений в КД публикуются на веб-портале с автоматическим уведомлением
потенциальных поставщиков - участников веб-портала, получивших КД. Окончательный срок представления заявок на
участие в электронном конкурсе продлевается в таком случае на срок не менее десяти календарных дней, для учета
потенциальными поставщиками этих изменений в заявках на участие в электронном конкурсе.
3. Требования к оформлению заявки на участие в электронном конкурсе и представление потенциальными поставщиками
заявок на участие в электронном конкурсе
Заявка на участие в электронном конкурсе
7. Заявка на участие в электронном конкурсе является формой выражения согласия потенциального поставщика,
претендующего на участие в электронном конкурсе, осуществить поставку товара (выполнить работы, оказать услуги) в
соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными настоящей КД.
8. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об участии в электронном
конкурсе, согласно приложению 3 к настоящей КД.
9. Заявка на участие в электронном конкурсе, представляемая организатору потенциальным поставщиком,
изъявившим желание участвовать в электронном конкурсе, должна содержать:
1) электронные копии бумажных документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо электронные
документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия общим квалификационным
требованиям:
документы, подтверждающие правоспособность (для юридических лиц), гражданскую дееспособность для
физических лиц (документ о регистрации, как субъекта предпринимательства, удостоверение личности):
устав для юридических лиц, утвержденный в установленном законодательством порядке, за исключением
случаев, когда юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании Типового устава;
лицензии и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие документы, подтверждающие право
потенциального поставщика на производство, переработку, поставку и реализацию закупаемых товаров, на выполнение
работ, оказание услуг;
выписку из учредительных документов для юридических лиц (в случае, если устав не содержит сведения об
учредителях или составе учредителей), содержащую сведения об учредителе или составе учредителей либо выписку из
реестра держателей акций, подписанную и заверенную печатью в установленном порядке, выданную не ранее даты
объявления электронного конкурса;
документы, подтверждающие платежеспособность:
справка банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик об
отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех
месяцев предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов
бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 7 к настоящей КД (в случае, если потенциальный
поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная
справка представляется от каждого из таких банков). Справка должна быть выдана не ранее даты объявления
электронного конкурса;
справка установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и
задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более, чем за три месяца (за
исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), либо о
наличии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям
менее одного тенге выданной не ранее даты объявления электронного конкурса.
Потенциальный поставщик при необходимости подтверждает соответствие общему квалификационному
требованию о платежеспособности посредством предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской
гарантии одного либо нескольких банков-резидентов Республики Казахстан в размере, равном ста процентам от суммы
проводимых государственных закупок вместе с заявкой на участие в электронном конкурсе. Обеспечение исполнения
договора о государственных закупках предоставляется потенциальным поставщиком на срок, установленный в КД для
полного исполнения обязательств по договору о государственных закупках в виде банковской гарантии, оригинал которой
представляется до окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе.

Потенциальный поставщик при необходимости подтверждает свое соответствие, а также привлекаемых
субподрядчиков (соисполнителей) общим квалификационным требованиям посредством предоставления одного из
следующих электронных копий бумажных документов:
а) документа, подтверждающего присвоение потенциальному поставщику (субподрядчику, соисполнителю)
рейтинга международной рейтинговой организации;
б) выписки из фондовой биржи о включении потенциального поставщика (субподрядчику, соисполнителю) в
официальный листинг биржи;
2) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика специальным квалификационным
требованиям:
сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок, согласно приложениям 4, 5 к
настоящей КД;
сведения о субподрядчиках по выполнению работ (соисполнителях при оказании услуг), являющихся предметом
закупок на электронном конкурсе, согласно приложению 8 к настоящей КД, и условие запрета передачи потенциальным
поставщиком субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более двух третей объема
работ (стоимости строительства), услуг.
В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь субподрядчиков (соисполнителей) работ
либо услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии бумажных документов,
подтверждающие
соответствие
привлекаемых
субподрядчиков
(соисполнителей)
общим
и
специальным
квалификационным требованиям;
3) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 19.12.12 г. № 1618;
4) техническую спецификацию с описанием технических, качественных и эксплуатационных характеристик
товаров, работ, услуг, сроков и (или) объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предоставления
гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, условий поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг;
5) обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в размере, установленном Законом, в виде:
банковской гарантии, при этом ее оригинал представляется организатору, согласно приложению 6 к настоящей КД
до окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;
электронной копии бумажного платежного документа, подтверждающего гарантийный денежный взнос,
размещаемого на банковском счете организатора;
6) исключен в соответствии с постановлением Правительства РК от 19.12.12 г. № 1618.
Срок действия конкурсной заявки должен составлять не менее 64 календарных дней с даты вскрытия конкурсных
заявок.
Требования к оформлению заявки на участие в электронном конкурсе
10. Заявка на участие в электронном конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору в
форме электронного документа.
11. Электронные копии бумажных документов, содержащиеся в заявке на участие в электронном конкурсе,
должны быть четкими и разборчивыми.
12. Заявка на участие в электронном конкурсе, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся
корреспонденция и документы, касательно заявки на участие в электронном конкурсе составляются и представляются на
казахском или русском языке. В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к
ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.
Порядок представления заявки на участие в электронном конкурсе
13. Заявка на участие в электронном конкурсе представляется потенциальным поставщиком организатору с
использованием веб-портала в форме электронного документа.
14. Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в электронном конкурсе автоматически
регистрируются на веб-портале.
15. Заявка на участие в электронном конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки
веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в электронном конкурсе.
16. Заявка на участие в электронном конкурсе потенциального поставщика автоматически отклоняется
веб-порталом в следующих случаях:
1) если потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном электронном конкурсе;
2) заявка на участие в электронном конкурсе поступила на веб-портал после истечения окончательного срока
приема заявок на участие в электронном конкурсе.
3) предусмотренных подпунктами 3), 3-1), 3-2) и 4) пункта 1 статьи

6 Закона.

Изменение заявок на участие в электронном конкурсе и их отзыв
17. Потенциальный поставщик может изменить или отозвать свою заявку на участие в электронном конкурсе с
использованием веб-портала в любое время до истечения окончательного срока представления заявок на участие в

электронном конкурсе, не теряя права на возврат внесенного им обеспечения своей заявки на участие в электронном
конкурсе.
18. Не допускается внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на участие в электронном
конкурсе, после истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе.
19. Организатор не позднее десяти календарных дней до истечения срока действия заявок на участие в
электронном конкурсе, установленного КД, при необходимости делает запрос потенциальным поставщикам о продлении
срока действия их заявки на участие в электронном конкурсе на конкретный период времени. Потенциальный поставщик
вправе отказаться продлить срок действия заявки на участие в электронном конкурсе, отозвав свою заявку на участие в
электронном конкурсе, не утрачивая права на возврат внесенного им обеспечения заявки на участие в электронном
конкурсе.
20. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в электронном конкурсе. Заказчик,
организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут обязательства по возмещению этих расходов
независимо от итогов электронного конкурса.
4. Вскрытие конкурсной комиссией заявок на
участие в электронном конкурсе
21. 28.05.2013 09:00:00 веб-порталом производится автоматическое вскрытие заявок на участие в электронном
конкурсе. В случае, если на электронный конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в электронном
конкурсе, то данная заявка на участие в электронном конкурсе также вскрывается.
22. Протокол вскрытия заявок на участие в электронном конкурсе публикуется секретарем конкурсной комиссии
на веб-портале в день вскрытия. При этом веб-портал рассылает автоматические уведомления членам конкурсной
комиссии - потенциальным поставщикам, автоматически зарегистрированным на веб-портале.

5. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в
электронном конкурсе на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации и допуск потенциальных
поставщиков к участию в электронном конкурсе
23. Рассмотрение заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с целью
определения среди потенциальных поставщиков, претендующих на участие в электронном конкурсе, потенциальных
поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям КД, и признания их участниками
электронного конкурса.
24. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе конкурсная комиссия при необходимости:
1) в письменной форме или средствами веб-портала запрашивает у потенциальных поставщиков, претендующих
на участие в электронном конкурсе, материалы и разъяснения в связи с их заявками на участие в электронном конкурсе с
тем, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе;
2) с целью уточнения сведений, содержащихся в заявках на участие в электронном конкурсе, в письменной форме
или средствами веб-портала запрашивает необходимую информацию у соответствующих государственных органов,
физических и юридических лиц.
Не допускаются запросы и иные действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки на участие в
электронном конкурсе в соответствие с требованиями КД. Под приведением заявки на участие в электронном конкурсе в
соответствие с требованиями КД понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки на
участие в электронном конкурсе недостающими документами, замену документов, представленных в заявке на участие в
электронном конкурсе, приведение в соответствие ненадлежащим образом оформленных документов.
Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в электронном конкурсе как отвечающую требованиям КД,
если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки, которые можно исправить, не затрагивая существа
представленной заявки на участие в электронном конкурсе.
25. Конкурсная комиссия признает потенциального поставщика несоответствующим квалификационным
требованиям, в случае:
1) непредставления потенциальным поставщиком либо представления ненадлежащим образом оформленного
документа (документов) для подтверждения соответствия потенциального поставщика и привлекаемого им субподрядчика
(соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям;
2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации,
содержащейся в документах, представленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также
несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) квалификационным требованиям;
3) представления недостоверной информации по квалификационным требованиям.
Признание потенциального поставщика несоответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не
предусмотренным пунктом 1 статьи 9 Закона и пунктами 46 и 47 Правил, не допускается.
Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе
соответствующей требованиям настоящей КД, в случае внесения обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе в
размере более одного процента от суммы.
26. Конкурсная комиссия признает внесенное обеспечение заявки на участие в конкурсе не соответствующим
требованиям конкурсной документации, в случае:
1) недостаточного срока действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, представленной в виде банковской
гарантии;
2) ненадлежащего оформления обеспечения заявки на участие в конкурсе, которое выражается в отсутствии

сведений, не позволяющих конкурсной комиссии установить:
лицо, выдавшее обеспечение заявки на участие в конкурсе;
название государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса для участия в которых вносится
обеспечение заявки, представленной в виде банковской гарантии;
срок действия обеспечения заявки на участие в конкурсе, представленной в виде банковской гарантии и (или)
сумму обеспечения заявки, а также условия его предоставления;
лицо, которому выдано обеспечение заявки на участие в конкурсе;
лицо, в пользу которого вносится обеспечение заявки на участие в конкурсе;
3) внесения обеспечения конкурсной заявки в размере менее одного процента от суммы, выделенной на конкурс
(лот).
По иным основаниям признание внесенного обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе не
соответствующим требованиям КД не допускается.
27. Потенциальный поставщик, претендующий на участие в электронном конкурсе, не допускается к участию в
электронном конкурсе (не признается участником электронного конкурса), если:
1) он и (или) его субподрядчик либо соисполнитель определены не соответствующими квалификационным
требованиям;
2) он нарушил требования статьи 6 Закона;
3) его заявка на участие в электронном конкурсе определена не соответствующей требованиям КД, в том числе
если он не представил обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной
документации и Правил.
28. Конкурсная комиссия для оценки и сопоставления всех представленных заявок на участие в электронном
конкурсе учитывает критерии, перечисленные в пункте 4 статьи 17 Закона, и применяет их в равном размере ко всем
заявкам на участие в электронном конкурсе, за исключением случаев, когда на участие в конкурсе представлена одна
конкурсная заявка.
В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих данные критерии,
конкурсная комиссия не применяет к такому потенциальному поставщику соответствующую условную скидку. Условия,
предложенные потенциальным поставщиком для применения условных скидок, должны быть включены в договор о
государственных закупках.
При рассмотрении вопроса наличия опыта работы потенциального поставщика, участвующего в электронном
конкурсе по государственным закупкам товаров, работ, услуг, конкурсная комиссия рассматривает опыт работы только на
рынке поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, приобретаемых на данном электронном конкурсе. При этом
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, работ, услуг, начиная с одного года, но
не более пяти процентов. В случае наличия опыта работы до одного года или его отсутствия такой процент не
устанавливается. Суммарное процентное влияние на условную цену конкурсной заявки данного критерия не должно
превышать пять процентов.
Конкурсная комиссия определяет заявку на участие в электронном конкурсе с самой минимальной стоимостью
эксплуатационных расходов, технического обслуживания и ремонта закупаемых товаров и присваивает ей условную скидку
в размере двух процентов. Суммарное процентное влияние на условную цену конкурсной заявки данного критерия не
должно превышать два процента.
При наличии документа, подтверждающего проведение добровольной сертификации предлагаемых товаров для
отечественного товаропроизводителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом
регулировании, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере двух процентов.
При наличии документа, подтверждающего сертификацию системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями государственных стандартов по закупаемым товарам, работам, услугам, конкурсная комиссия присваивает
условную скидку в размере трех процентов.
При наличии документа, подтверждающего сертификацию системы менеджмента управления окружающей среды
в соответствии с требованиями государственных стандартов и (или) подтверждающего соответствие стандарту
экологической чистой продукции в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании
по закупаемым товарам, работам, услугам, конкурсная комиссия присваивает условную скидку в размере два процента.
Конкурсная комиссия при определении конкурсной заявки с наилучшими функциональными характеристиками
предоставляемых товаров присваивает условную скидку в размере половины процента (0,5 %).
Конкурсная комиссия при определении конкурсной заявки с наилучшими техническими характеристиками
предоставляемых товаров присваивает условную скидку в размере половины процента (0,5 %).
Конкурсная комиссия при определении конкурсной заявки с наилучшими качественными характеристиками
предоставляемых товаров присваивает условную скидку в размере трех процентов.
При рассмотрении наличия местного содержания конкурсная комиссия уменьшает условную цену заявки на
участие в электронном конкурсе на одну десятую (0,1) процента за каждый процент местного содержания.
Наличие местного содержания в товаре подтверждается сертификатом о происхождении товара формы СТ-KZ.
В случае, когда потенциальный поставщик товаров является отечественным товаропроизводителем закупаемого
товара, конкурсная комиссия условно уменьшает цену заявки на участие в электронном конкурсе такого потенциального
поставщика за наличие местного содержания на десять процентов.
Местное содержание потенциального поставщика работ, услуг определяется как процентное содержание
стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, которые будут задействованы в исполнении договора о
государственных закупках от общего фонда оплаты труда и стоимости доли (долей участия в уставном капитале)
казахстанского происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки

или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) приобретаемых
потенциальным поставщиком для исполнения договора о государственных закупках работ, услуг как напрямую, так и
посредством заключения договоров субподряда, от общей суммы, предусмотренной для закупки работ, услуг по данному
электронному конкурсу (лоту).
Конкурсная комиссия присваивает условную скидку отечественному товаропроизводителю в размере десяти
процентов, отечественному поставщику работ, услуг в размере пяти процентов.
29. По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе конкурсная комиссия:
1) определяет потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям
КД, которые допускаются к участию в электронном конкурсе (участники электронного конкурса);
2) определяет размеры условных скидок, предусмотренных в КД в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона.
30. Протокол о допуске к участию в электронном конкурсе подписывается всеми членами конкурсной комиссии и
опубликовывается секретарем конкурсной комиссии на веб-портале в день принятия решения о допуске потенциальных
поставщиков к участию в конкурсе (признания участниками конкурса) с автоматической рассылкой уведомлений всем
потенциальным поставщикам, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе. Решение конкурсной комиссии о
допуске к участию в электронном конкурсе, может быть обжаловано в порядке, определенном статьей 45 Закона.
6. Оформление потенциальными поставщиками, допущенными к
участию в электронном конкурсе, конкурсных ценовых предложений
31. Потенциальные поставщики, допущенные к участию в электронном конкурсе (участники электронного
конкурса), подают конкурсное ценовое предложение (далее – КЦП) с использованием веб-портала в форме электронного
документа, согласно приложению 10 к настоящей КД.
32. КЦП отечественных поставщиков должны быть выражены в тенге.
33. КЦП, выраженные не в национальной валюте, автоматически пересчитываются веб-порталом в валюту
Республики Казахстан - тенге по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан на
дату окончания приема КЦП.
34. КЦП считается принятым после автоматической отправки веб-порталом соответствующего уведомления
поставщику, подавшему КЦП.
35. Веб-портал автоматически отказывает в приеме КЦП в случаях:
1) подачи участником электронного конкурса более одного КЦП на один и тот же электронный конкурс (лот);
2) превышения суммы, выделенной для осуществления электронного конкурса;
3) конкурсное ценовое предложение поступило позднее трех рабочих дней с момента опубликования протокола о
допуске.
36. Потенциальный поставщик при необходимости изменяет или отзывает КЦП в любое время до истечения
окончательного срока представления КЦП.
7. Оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных
ценовых предложений участников электронного конкурса и определение
победителя электронного конкурса
37. Сведения о поданных потенциальными поставщиками КЦП автоматически регистрируются на веб-портале.
38. В установленный протоколом о допуске к участию в электронном конкурсе день и время веб-порталом
производится автоматическая оценка и сопоставление КЦП участников электронного конкурса:
рассчитывается демпинговая цена, определяемая в соответствии с Правилами и отклоняется КЦП участника
электронного конкурса, являющееся демпинговой;
в случае, если после отклонения КЦП с демпинговыми ценами, в электронном конкурсе участвуют два и более
КЦП участников электронного конкурса, определяются условные цены участников электронного конкурса посредством
применения в отношении не отклоненных КЦП участников электронного конкурса условных скидок, указанных в протоколе о
допуске к участию в электронном конкурсе;
сопоставляются условные цены участников электронного конкурса, определяется победитель электронного
конкурса на основе наименьшей условной цены;
при равенстве условных цен КЦП победителем признается отечественный товаропроизводитель, отечественный
поставщик работ, услуг. При равенстве условных цен КЦП отечественных товаропроизводителей, отечественных
поставщиков работ, услуг победителем признается отечественный товаропроизводитель, отечественный поставщик работ,
услуг, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного
конкурса. При равенстве условных цен КЦП отечественных товаропроизводителей, отечественных поставщиков работ,
услуг и одинаковом опыте работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся предметом электронного
конкурса, победителем признается потенциальный поставщик, КЦП которого поступило раньше на веб-портал.
39. Протокол об итогах государственных закупок способом конкурса автоматически формируется и публикуется
веб-порталом с уведомлением по электронной почте всех членов конкурсной комиссии и всех потенциальных поставщиков,
автоматически зарегистрированных на веб-портале.
8. Возврат обеспечения заявок на участие в электронном конкурсе

40. Организатор возвращает внесенное обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе потенциальному
поставщику в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:
1) отзыва данным потенциальным поставщиком своей заявки на участие в электронном конкурсе до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;
2) подписания протокола о допуске к участию в электронном конкурсе. Указанный случай не распространяется на
потенциальных поставщиков, признанных участниками электронного конкурса;
3) подписания протокола об итогах государственных закупок способом электронного конкурса. Указанный случай
не распространяется на участника электронного конкурса, определенного победителем конкурса;
4) вступления в силу договора о государственных закупках и внесения победителем электронного конкурса
обеспечения исполнения договора о государственных закупках, предусмотренного КД;
5) истечения срока действия заявки потенциального поставщика на участие в электронном конкурсе.
41. Обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе не возвращается организатором в случаях, если:
1) потенциальный поставщик отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в электронном конкурсе
после истечения окончательного срока представления заявок на участие в электронном конкурсе;
2) потенциальный поставщик, признанный участником электронного конкурса, не представил в установленный
срок либо отозвал свое КЦП;
3) потенциальный поставщик, определенный победителем электронного конкурса, уклонился от заключения
договора о государственных закупках;
4) победитель электронного конкурса, заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо
несвоевременно исполнил требования, установленные КД, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения
договора о государственных закупках.
9. Договор о государственных закупках по итогам электронного конкурса
42. Потенциальный поставщик, определенный победителем электронного конкурса, в течение пяти рабочих дней
со дня опубликования протокола итогов электронного конкурса на веб-портале до подписания договора о государственных
закупках представляет заказчику оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, которые были ранее приложены в виде
электронных копий к заявке на участие в электронном конкурсе.
43. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах электронного конкурса заказчик
подписывает и направляет поставщику проект договора о государственных закупках товаров, работ, услуг в соответствии с
требованиями Закона и на основании Типового договора о государственных закупках работ (товаров/услуг).
44. Поставщик должен в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках
внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках.
45. Обеспечение исполнения договора о государственных закупках вносится поставщиком в качестве гарантии
того, что он своевременно, полно и надлежащим образом исполнит свои обязательства по заключенному с ним договору о
государственных закупках.
46. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором государственных закупок в
размере трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках, за исключением случаев, когда договором
о государственных закупках предусмотрена выплата аванса.
В случае, если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, обеспечение исполнения
договора устанавливается организатором государственных закупок в размере равном авансу, который должен быть не
менее трех процентов от общей суммы договора о государственных закупках.
47. Поставщик выбирает один из следующих видов обеспечения исполнения договора о государственных
закупках:
1) гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет заказчика либо на счет, предусмотренный
бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и
государственными учреждениями;
2) банковская гарантия, согласно приложению 9 к Правилам.
48. 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.
49. Не допускается использование заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного поставщиком, на цели,
не предусмотренные Законом.
50. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках поставщику в
сроки, указанные в договоре, или в течение пяти рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком
своих обязательств по договору.
В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору о государственных
закупках, заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора о государственных закупках в течение пяти
рабочих дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход соответствующего бюджета, государственного
предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
которых принадлежат государству, или аффилиированных с ними юридических лиц.
51. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках
расторгнут в связи с невыполнением поставщиком товаров, работ, услуг договорных обязательств.

52. В случаях, предусмотренных пунктами 6, 7 и 8 статьи 37 Закона, договор должен содержать положения о его
заключении на срок более одного финансового года.
53. Договор должен содержать условия о внесении изменений в договор о государственных закупках.
54. Договор с отечественными товаропроизводителями и отечественными поставщиками работ, услуг должен
содержать условие о предварительной оплате и полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание
услуг, при этом срок полной оплаты не должен превышать тридцать календарных дней со дня исполнения обязательств по
данному договору.
55. В случае, если потенциальный поставщик в сроки, установленные Законом, не представил заказчику
подписанный договор о государственных закупках или, заключив договор о государственных закупках, не внес обеспечение
исполнения договора о государственных закупках в случаях, предусмотренных КД, то такой потенциальный поставщик
признается уклонившимся от заключения договора о государственных закупках.
56. В случае признания потенциального поставщика уклонившимся от заключения договора о государственных
закупках заказчик:
1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в электронном конкурсе и представляет
соответствующие сведения в уполномоченный орган и обращается в суд с иском о признании такого потенциального
поставщика недобросовестным участником государственных закупок;
2) при необходимости обращается в суд с иском о понуждении такого потенциального поставщика заключить
договор о государственных закупках, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора о
государственных закупках.

