Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№2681078
Конкурстың № 3001145-1
Конкурстың атауы Қызылорда қаласындағы Ш.Есенов атындағы 150 орындық қосымша білім беру орталығының құрылысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-01-14 17:34:53 дейін
2019-01-21 17:34:53
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" ММ
Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге
жіберілген:
№

Әлеуетті өнім
берушінің БСН
(БСН)/ БСН/УНП

Өтініш тұрпаты
(түсіндіру туралы
ескерту, сұрау салу)

1

060540005386

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Түсіндіру туралы
ескертуді, сұрау
салуды жіберу күні
мен уақыты
Мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру
қағидаларына сәйкес
әлеуетті өнім беруші
конкурстық
құжаттамада
белгіленген сатып
алынатын жұмыстар
нарығында жұмыс
тәжірибесінің болуы
бөлігінде біліктілік
талаптарға сәйкес келуі
үшін, орындалған
жұмыстарды қабылдау
және объектіні
пайдалануға қабылдау

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-01-21 11:13:40

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Жұмыс тәжірибесін растаушы
құжатҚазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №
648 бұйрығыМемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларының
5-қосымшасының ескертуінде көрсетілген.
Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс
болып табылған жағдайда жаңа объектілер
құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана
ескеріледі.Құрылыс саласындағы жұмыс
тәжірибесі құрылыс объектілерінің
функционалдық мақсаты мен салалық
тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша
бұдан бұрын орындалған жұмыстардың
ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы

актілерінің электрондық
көшірмелерін ұсынуы
тиіс делінген. Бұдан
басқа жұмыс
тәжірибесін растаушы
құжаттар салынуы
көрсетілмеген. Осыған
сәйкес, алдағы таңда
нысан бойынша әлеуетті
өнім берушінің жұмыс
тәжірибесін есептеу
барысында тек жоғарыда
көрсетілген
құжаттармен
есептелінеді ма? Әлде
атқарылған нысандар
бойынша мемлекеттік
сараптама қорытындысы
қажет па? Қажет болған
жағдайда, бұл қағида
немесе заңға қайшы
келмейді ма?

2

970340002949

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

Не открывается сметы.

2019-01-16 22:54:47

және құрылыс қызметі туралы Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалған
олардың техникалық күрделілігіне сүйене
отырып есептеледі. Әлеуетті өнім берушінің
құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін
(құрылыс-монтаждау жұмыстары мен
жобалау) есептеу кезінде жиынтықта: 1)
ғимараттар мен құрылыстардың
жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары,
екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)
есептеледі; 2) объектілердің техникалық
жағынан күрделілігі (техникалық жағынан
күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен
құрылыстар және техникалық жағынан
күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар
мен құрылыстар); 3) функционалдық мақсаты
(өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары,
құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық
мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);
4) бұрын орындалған жұмыстар конкурс
нысанасымен "Рұқсаттар мен хабарламалар
туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Заң)
Бірінші санаттағы рұқсаттардың
(лицензиялардың) Тізбесінің 5 және
6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын
қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда,
олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі
ескеріледі.
Представить
Сметная документация приложено в формате
разъяснение положений .docx и pdf.Рекомендуем установить на
конкурсной
компьютер программную обеспечению для
документации
чтение файла в формате.docx иpdf.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап
күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Руководитель управления
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Ерсейтова Жанзира Казиевна

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№2681078
№ конкурса 3001145-1
Название конкурса Строительство центра дополнительного образования им. Ш.Есенова на 150 мест в г.Кызылорда
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-01-14 17:34:53 по 2019-01-21 17:34:53
Наименование организатора ГУ "Управление государственных закупок Кызылординской области"
Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком
(ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):
№

1

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП
потенциального
поставщика
060540005386

Тип обращения
(замечание, запрос о
разъяснении)

Текст обращения

Запрос о разъяснении
КД

Мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру
қағидаларына сәйкес
әлеуетті өнім беруші
конкурстық
құжаттамада
белгіленген сатып
алынатын жұмыстар
нарығында жұмыс
тәжірибесінің болуы
бөлігінде біліктілік
талаптарға сәйкес келуі
үшін, орындалған
жұмыстарды қабылдау
және объектіні
пайдалануға қабылдау
актілерінің электрондық
көшірмелерін ұсынуы
тиіс делінген. Бұдан
басқа жұмыс

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2019-01-21 11:13:40
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

Жұмыс тәжірибесін растаушы
құжатҚазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы №
648 бұйрығыМемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларының
5-қосымшасының ескертуінде көрсетілген.
Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс
болып табылған жағдайда жаңа объектілер
құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана
ескеріледі.Құрылыс саласындағы жұмыс
тәжірибесі құрылыс объектілерінің
функционалдық мақсаты мен салалық
тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша
бұдан бұрын орындалған жұмыстардың
ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан
Республикасындағы сәулет, қала құрылысы
және құрылыс қызметі туралы Қазақстан
Республикасының заңнамасында айқындалған
олардың техникалық күрделілігіне сүйене
отырып есептеледі. Әлеуетті өнім берушінің

тәжірибесін растаушы
құжаттар салынуы
көрсетілмеген. Осыған
сәйкес, алдағы таңда
нысан бойынша әлеуетті
өнім берушінің жұмыс
тәжірибесін есептеу
барысында тек жоғарыда
көрсетілген
құжаттармен
есептелінеді ма? Әлде
атқарылған нысандар
бойынша мемлекеттік
сараптама қорытындысы
қажет па? Қажет болған
жағдайда, бұл қағида
немесе заңға қайшы
келмейді ма?

2

970340002949

Запрос о разъяснении
КД

Не открывается сметы.

2019-01-16 22:54:47

құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін
(құрылыс-монтаждау жұмыстары мен
жобалау) есептеу кезінде жиынтықта: 1)
ғимараттар мен құрылыстардың
жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары,
екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)
есептеледі; 2) объектілердің техникалық
жағынан күрделілігі (техникалық жағынан
күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен
құрылыстар және техникалық жағынан
күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар
мен құрылыстар); 3) функционалдық мақсаты
(өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары,
құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық
мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);
4) бұрын орындалған жұмыстар конкурс
нысанасымен "Рұқсаттар мен хабарламалар
туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан әрі "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" Заң)
Бірінші санаттағы рұқсаттардың
(лицензиялардың) Тізбесінің 5 және
6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын
қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда,
олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі
ескеріледі.
Представить
Сметная документация приложено в формате
разъяснение положений .docx и pdf.Рекомендуем установить на
конкурсной
компьютер программную обеспечению для
документации
чтение файла в формате.docx иpdf.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной
документации на веб-портале государственных закупок
Руководитель управления
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;

Ерсейтова Жанзира Казиевна

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»
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