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Кбе: 12
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1. Жалпы ережелер

1. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу жөніндегі конкурс қоса берілген лоттар тізбесіне сәйкес өнім берушіні(лерді) таңдау
мақсатында өткізіледі.
2. Осы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурстық құжаттама (бұдан әрі – КҚ) мыналарды:
1) КҚ-ға 1-қосымшаға сәйкес лоттардың тізбесін;
2) КҚ-ға 2-қосымшаға сәйкес сатып алынатын қызметтердің сипаттамасын және талап
етілетін техникалық, сапалық сипаттамаларын;
3) КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысу туралы келісімді;
4) КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсету үшін әлеуетті өнім берушінің біліктілігі
туралы мәліметті;
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5) Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының (бұдан әрі - Қағидалар) 233тармағына сәйкес неғұрлым сапалы қызметтерді ұсынатын конкурстың жеңімпазын анықтау
үшін конкурстық комиссия ескеретін әлеуетті өнім берушілер ұсынған техникалық
ерекшеліктерді бағалау үшін міндетті критерийлердің тізбесін қамтиды
6) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу бойынша бөлінген сома 3 000 000.00 теңгені құрайды.
Осы конкурс үшін бөлінген сома лоттар бөлінісінде мынаны құрайды:
Лот бойынша
бөлінген сома
(теңге)

лот №

Көрсетілетін қызметтің атауы

24623820-ГСЗ1

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру аясында
іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер

1 000 000.00

24623601-ГСЗ1

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру аясында
іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтер

2 000 000.00

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

3. Конкурсқа қатысуға өтінім веб-портал арқылы электрондық құжат нысанында беріледі
және осы КҚ-да көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызмет көрсетуге үміткер әлеуетті
өнім берушінің келісімін білдіру нысаны, сондай-ақ өзі туралы, Заңның 6-бабында белгіленген
біліктілік талаптары мен шектеулеріне сәйкестігін растайтын мәліметтерді алуға әлеуетті өнім
берушінің келісімі болып табылады.
4. Әлеуетті өнім беруші өтінімді қалыптастыру алдында КҚ-ға 4-қосымшаға сәйкес
конкурсқа қатысу туралы келісімді қабылдайды.
5. Конкурсқа қатысуға өтінім мыналарды қамтиды:
1) электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған құжаттардың электрондық
көшірмелерін не оның біліктілік талаптарына сәйкестігін растауда әлеуетті өнім беруші
ұсынатын электрондық құжаттарды:
заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы куәлікті немесе анықтаманы
қамтуы тиіс. Егер заңды тұлға Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте
бекітілген Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырса, онда мемлекеттік тіркеу туралы
өтінішті;
заңды тұлға Үлгілік жарғы негізінде қызметті жүзеге асырған жағдайды қоспағанда,
заңнамамен белгіленген тәртіпте бекітілген жарғыны;
құрылтайшы немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметтерді не акцияларды
ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірмені қамтитын құрылтайшы құжатты (егер жарғы
құрылтайшылар немесе құрылтайшылар құрамы туралы мәліметті қамтымаған жағдайда);
әлеуетті өнім берушінің қызметтер көрсетуге құқығын растайтын рұқсаттар (хабарламалар)
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және (немесе) патенттер, куәліктер, сертификаттар, басқа да құжаттарды;
өзіне мыналарды: растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшасымен
конкурста сатып алынатын ұқсас (сай келетін) растау құжаттарының электрондық
көшірмелерінің қосымшаларымен соңғы он бес жыл ішінде әлеуетті өнім беруші көрсеткен
көлемдер туралы мәліметті; қызмет көрсету үшін қажетті конкурстық құжаттамада көзделген
материалдардық ресурстардың болуы туралы мәліметті (осы талап мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты қаржылық бір жылдан астам мерзімге қызметтерді мемлекеттік сатып алған
жағдайда белгіленеді); растау құжаттарының электрондық көшірмелерінің қосымшаларымен
қызмет көрсету мақсатында қажетті жүктелген міндеттемелерді орындау үшін
жұмысшылардың біліктілігі туралы мәліметті қамтитын КҚ-ға 6-қосымшаға сәйкес мемлекеттік
сатып алу процесіне қатысуға арналған біліктілік туралы мәліметті;
КҚ-ға 10-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәні болып табылатын қызмет көрсету
кезінде бірлесіп орындаушылар туралы мәлімет және әлеуетті өнім берушінің бірлесіп
орындаушыларға бірлесіп орындауға жиынтығында жұмыстардың екіден бір астамын беруге
тыйым салу шартын қамтуы тиіс.
Егер әлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушыларды тартуды
көздеген жағдайда, онда әлеуетті өнім беруші ұйымдастырушыға тартылатын бірлесіп
орындаушылардың белгіленген талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттардың электрондық
көшірмесін ұсынады.
2) сатып алынатын қызметтердің техникалық, сапалық сипаттамалары бар, оның ішінде КҚға 2-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша сипаттамаларын көрсете отырып, техникалық
ерекшелікті қамтиды. Қажет болған кезде техникалық ерекшелікте нормативтік-техникалық
құжаттама көрсетіледі.
3) КҚ-ға 11-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында конкурстық баға ұсынысы;
6. Конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі Конкурстық өтінімдерді ашу күнінен бастап
кемінде күнтізбелік алпыс күнді құрауы тиіс.
7. Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылатын қағаз құжаттардың электрондық көшірмелері
бейненің түсіне қарамастан, дәл және анық болуы тиіс.
8. Конкурсқа қатысуға өтінім, сондай-ақ конкурсқа қатысуға өтінімге қатысты бүкіл хатхабарлар мен құжаттар осы КҚ жасалған тілде жасалады және беріледі.
Оларды әлеуетті өнім беруші басқа тілде жасаған және ұсынған жағдайда оларға дәл
(нотариалдық расталған) аудармасы қоса беріледі.

3. Конкурсқа қатысуға өтінімді ұсыну тәртібi

9. Конкурсқа қатысуға өтінімді әлеуетті өнім беруші веб-порталды пайдалана отырып,
ұйымдастырушыға электрондық құжат нысанында береді.
10. Әлеуетті өнім берушілер берген конкурсқа қатысуға өтінімдер автоматты түрде вебпорталда тіркеледі.
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11. Конкурсқа қатысуға өтінім берген өнім берушіге тиісті хабарламаны веб-порталмен
автоматты түрде жіберген сәтте конкурсқа қатысуға берілген өтінім қабылданған болып
есептеледі.
12. Әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға берген өтінімі мынадай:
1) егер әлеуетті өнім беруші бұрын осы конкурсқа қатысуға өтінім берген;
2) конкурсқа қатысуға берілген өтінім осы конкурсқа қатысуға берілетін өтінімдерді
қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін түскен;
3) конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды сатып алу үшін бөлінген сомадан асып түскен;
4) конкурстық баға ұсынысының бағасы Қағдалардың 177-тармағына сәйкес демпингтік
болып табылған;
5) Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында көзделген
жағдайларында веб-порталда автоматты түрде тіркеледі.
13. Әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы теңгемен көрсетілген болуы тиіс.

4. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді өзгерту және оларды кері
қайтарып алу

14. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталатын күннен
кешіктірмей мыналарға:
1) енгізілген конкурсқа қатысуға өтінімін өзгертуге және (немесе) толықтыруға;
2) өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін қайтарып алуға құқылы.
15. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі біткеннен кейін конкурсқа
қатысуға өтінімді қайтарып алу сияқты, оған өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізуге
жол берілмейді.
16. Әлеуетті өнім беруші, оның конкурсқа қатысуымен байланысты барлық шығыстарды
көтереді. Тапсырыс беруші, ұйымдастырушы, конкурстық комиссия, сараптау комиссиясы
(сарапшы) конкурстың қорытындыларына қарамастан, осы шығыстарды өтеу жөніндегі
міндеттемелерді көтермейді.

5. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу

17. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдаудың түпкілікті мерзімінің күні мен уақыты
басталғаннан кейін бес минуттың ішінде веб-портал конкурсқа қатысуға өтінімдерді автоматты
түрде ашуды жүргізеді.
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Егер конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана өтінім конкурсқа (лотқа) ұсынылған болса, онда
мұндай өтінім де ашылады және қаралады.
18. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу хаттамасын ашылған күні веб-портал автоматты
түрде жариялайды. Бұл ретте веб-портал Конкурстық комиссияның мүшелеріне, веб-порталда
автоматты түрде тіркелген әлеуетті өнім берушілерге автоматты түрде хабарламалар таратады.
19. Конкурстық баға ұсыныстарын қоспағанда, конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті
өнім берушілерге рұқсат беру хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні
өткеннен кейін басқа әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерін қарауға
қолжетімділік қамтамасыз етіледі

6. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау

20. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарауды, біліктілік талаптары мен КҚ-ның талаптарына
сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында конкурстық комиссия жүзеге
асырады.
21. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша конкурстық комиссия:
1) конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келетін әлеуетті өнім берушілерді
айқындайды және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;
2) мынадай критерийлер:
әлеуетті өнім берушімен ұсынылған жобаның тапсырыс берушінің техникалық
ерекшелігіндегі талаптарына сәйкестігі;
әлеуетті өнім берушінің қызмет мақсатының Тапсырыс беруші сатып алатын көрсетілетін
қызметтерге сәйкестігі (құрылтай құжаттарына сәйкес);
егжей-тегжейлі іс-шаралар жоспарының Тапсырыс беруші қойған мақсаттарға қол
жеткізуге сәйкестігі (іс-шаралар атауы және нысаны, өткізу орны мен мерзімі);
әлеуетті өнім берушінің «Үкіметтік емес ұйымдардың дерекқорында» болуы туралы
мәліметтері;
әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы;
жобаны іске асыру тиімді қорытындысын бағалау индикаторларының бар болуы.
Осы тармақтың осы тармақшасымен көзделген критерийлер бойынша баллдарды есептеу
КҚ-ға 12-қосымшаға сәйкес есептеледі.
Конкурстық өтінімдері осы тармақтың 2) тармақшасының бірінші, екінші, үшінші және
төртінші абзацтарында көрсетілген критерийлер бойынша бір баллдан кем алған әлеуетті өнім
берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
Техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 8 баллдан аз әлеуетті өнім беруші конкурсқа
қатысуға жіберілмейді.
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Әлеуетті өнім беруші көрсетілген критерийлерді растайтын құжаттарды ұсынбаған
жағдайда конкурстық комиссия олардың техникалық ерекшеліктерін бағалау үшін тиісті
баллдарды есептемейді.
Әлеуетті өнім берушілер ұсынған талаптар өздерінің техникалық ерекшеліктерін бағалау
үшін шартқа енгізіледі.
3) осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген техникалық ерекшеліктерді бағалау үшін
конкурстық комиссия берген баллдар санына байланысты бағалардың шартты азаюы
конкурсына қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің конкуртық баға ұсынысына
қолданады.
22. Барлық санаттар бойынша конкурстық комиссия қойған баллдар веб-порталда
автоматты түрде қосылады, нәтижесінде әлеуетті өнім берушіге баллда көрсетілген оның
техникалық ерекшелігін қорытынды бағалау қойылады.
23. Конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге конкурстық құжаттаманың
және олардың техникалық ерекшеліктерін бағалаудың талаптарына сәйкестігі мәнін қарастыру
нәтижелері бойынша конкурстық ұсыныстардың мынадай шартты азайтулары қолданылады:
егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 10 баллдан 15
баллды қоса есептегенде құраса, әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 10%-ға
шартты азайтылады;
егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 16-дан 20-ға
дейінгі баллды құраса, әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 20%-ға шартты
азайтылады;
егер әлеуетті өнім берушінің техникалық ерекшелігінің қорытынды бағасы 20 баллдан
жоғары болса, әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысы 30%-ға шартты азайтылады.
24. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім берген әрбір әлеуетті өнім берушіге
қатысты, оның ішінде конкурсқа қатысуға бір өтінім берілсе де баллдарды есептейді.
25. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің
конкурстық баға ұсыныстарына, конкурсқа қатысуға бір өтінім жіберілгенді қоспағанда,
бағалардың шартты азаюын қолданады.
26. Конкурстық комиссия осы КҚ-ға 8-1-қосымшаға сәйкес мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары
туралы хаттаманы ресімдейді.
27. Конкурстық комиссия, егер онда конкурсқа қатысуға өтінімнің мәнін қозғамай түзетуге
болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болса конкурсқа қатысуға өтінімді КҚ
талаптарына сәйкес келетін ретінде қарайды.
28. Әлеуетті өнім беруші мынадай:
1) өзі және (немесе) оның бірлесіп орындаушысы біліктілік талаптарына (егер белгіленген
тәртіппен көзделген жағдайда) сәйкес емес деп айқындалған
2) Заңның 6-бабында көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты
шектеулері болған. Заңның 6-бабының 1-тармағының 1), 3), 4), 5), 6) және 8) тармақшаларында
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көзделген мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты шектеулер бойынша әлеуетті өнім
берушінің конкурсқа қатысуға өтінімі веб-порталдың автоматты түрде кері қайтаруына жатады.
Заңның 6-бабының 1-тармағының 7), 9), 10) және 11) тармақшаларында көзделген мемлекеттік
сатып алуға қатысумен байланысты шектеулер бойынша конкурстық комиссия тиісті уәкілетті
органдардың интернет-ресурстарындағы ақпаратты қарастырады;
3) оның конкурсқа қатысуға өтінімі КҚ-ның талаптарына сәйкес емес деп айқындалған
жағдайда конкурсқа қатысуға (конкурсқа қатысушы деп тануға) жіберілмейді.
29. Әлеуетті өнім берушіні басқа негіздер бойынша белгіленген талаптарға сәйкес
келмейді деп тануға жол берілмейді.

7. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен салыстыру және
конкурстың жеңімпазын айқындау

30. Конкурстық баға ұсынысы конкурсқа қатысуға өтінімді қарау қорытындылары бойынша
веб-порталда автоматты түрде ашылады.
31. Веб-портал конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын бағалау мен
салыстыруды автоматы түрде жүргізеді:
конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары салыстырылады, ең төмен шартты бағаның
негізінде конкурс жеңімпазы, ең төмен шартты бағадан кейінгі бағаның негізінде екінші орын
алған әлеуетті өнім беруші айқындалады;
конкурстық баға ұсыныстарының шартты балаларын теңестірген кезде конкурс мәні болып
табылатын сатып алынатын көрсетілетін қызметтер нарығында ең көп тәжірибесі бар әлеуетті
өнім беруші жеңімпаз болып табылады.
Тең шартты бағалары бар бірнеше әлеуетті өнім берушілердің жұмыс тәжірибесін
теңестірген кезде конкурсқа қатысуға өтінімі басқа әлеуетті өнім берушілердің өтінімінен
бұрын түскен әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып табылады.
32. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру нәтижелері мемлекеттік
әлеуметтік тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу
қорытындылары туралы хаттамада орналастырылады.

8. Конкурс қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу туралы шарт

33. Мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - шарт), Заңда көзделген жағдайларды
қоспағанда, электрондық цифрлық қолтаңбалармен куәландырылып, тапсырыс беруші мен өнім
берушінің арасында веб-портал арқылы жасалады.
Заңның 6-бабының 1-тармағының 3), 4), 5) және 6) тармақшаларында көзделген, вебпорталмен автоматты түрде анықталатын, мемлекеттік сатып алуға қатысумен байланысты
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шектеулері болған тұлғаны қоспағанда, тапсырыс беруші үлгі шартқа сай жасалған,
Қағидалардың 8-3-қосымшасына сәйкес шарттың жобасын мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста
көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға
шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жібереді.
34. Өнім берушіні таңдау рәсімдері, оның ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста
көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары
шеңберінде өткізілген мемлекеттік сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға шағымдану
рәсімдері тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру жоспары) бекітілгенге дейін
аяқталған жағдайда шарттың жобасы тиісті бюджет (даму жоспары, жеке қаржыландыру
жоспары) бекітілген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпазға жіберіледі.
35. Тапсырыс беруші электрондық шартты ресімдеу үшін мемлекеттік әлеуметтік
тапсырыста көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу қорытындылары
туралы хаттамаға шағымдану мерзімі біткен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде веб-портал
арқылы өнім берушіге шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері туралы
мәліметтерге сұрау салу жібереді.
36. Әлеуетті өнім беруші веб-порталда тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс
күні ішінде толтырады және шартқа қол қоятын тұлға мен өнім берушінің деректемелері
туралы мәліметтерді растайды.
Әлеуетті өнім беруші шартқа қол қоятын тұлғасы мен өзінің деректемелерін растау
болмаған жағдайда тапсырыс беруші веб-порталда әлеуетті өнім беруші орналастырылған
тіркеу деректеріне сәйкес шартқа қол қояды.
37. Тапсырыс беруші әлеуетті өнім берушінің мәліметтерді растау мерзімі біткен күннен
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған
шарт жобасын қалыптастырады және оған қол қою үшін әлеуетті өнім берушіге жібереді.
38. Өнім беруші, Заңда және Қағидаларда белгіленген мерзімде веб-портал арқылы
электрондық цифрлық қолтаңбамен шартқа қол қояды.
39. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде шарт
жобасына қол қоймаса, тапсырыс беруші жеңімпаздың шарт жасасудан жалтарған күнінен
бастап екі жұмыс күні ішінде электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған шарттың
жобасын веб-портал арқылы екінші орынды алған әлеуетті өнім берушіге жібереді. Шарт
жобасы екінші орын алған әлеуетті өнім берушімен электрондық цифрлық қолтаңба арқылы
оған шарт жобасы ұсынылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде расталуы тиіс.
Егер екінші орынды алған әлеуетті өнім беруші тапсырыс берушінің қолы қойылған шартқа
белгіленген мерзімде қол қоймаса, тапсырыс беруші қайтадан мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асырады.
40. Шарт, уәкілетті органның Заңның 16-бабының 6) тармақшасына сәйкес шешімі шыққан
кезде, соның ішінде тапсырыс берушінің, ұйымдастырушының, бірыңғай ұйымдастырушының
уәкілетті органның осы шешіміне шағымдану кезеңінде жасалуы мүмкін емес.
41. Шарт бойынша қызмет көрсетудің ең аз мерзімі қызмет көрсетуге жұмсалатын
мерзімнен аз болмауға, бірақ күнтізбелік он бес күннен аз болмауға тиіс.
42. Егер жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші Заңда белгіленген мерзімде
тапсырыс берушіге қол қойылған шартты ұсынбағаса, онда мұндай әлеуетті өнім беруші
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шартты жасасудан жалтарды деп танылады.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі.
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МЕДЕЛБАЕВ ҚУАНЫШ
Решение № 17 Дата 2019-02-22 11:03:53

Конкурсная документация
по государственным закупкам услуг, предусмотренных
государственным социальным заказом

Услуга
(вид предмета закупок)
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу
(наименование конкурса)

Заказчик: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел внутренней
политики"
Юридический адрес: Казахстан, КАРАУЫЛКЕЛДЫ, Д.Конаева 36
БИН: 060140012641
Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК: KZ52070103KSN0605000
БИК: KKMFKZ2A
Валюта счета: KZT
КБе: 12
Представитель заказчика: МЕДЕЛБАЕВ ҚУАНЫШ СЕРІКҰЛЫ
ИИН: 921005350761
Должность: Вр.и.о. руководителя отдела
Контактный телефон:
E-mail: vpb5454_b@mail.ru
Организатор: Государственное учреждение "Байганинский районный отдел внутренней
политики"
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Юридический адрес: Казахстан, КАРАУЫЛКЕЛДЫ, Д.Конаева 36
БИН: 060140012641
Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК: KZ52070103KSN0605000
БИК: KKMFKZ2A
Валюта счета: KZT
КБе: 12
Представитель организатора:МЕДЕЛБАЕВ ҚУАНЫШ СЕРІКҰЛЫ
ИИН: 921005350761
Должность: Вр.и.о. руководителя отдела
Контактный телефон:
E-mail: vpb5454_b@mail.ru
Секретарь конкурсной комиссии: МОЖАБАЕВА ЖАНСАЯ АЯГАНОВНА
ИИН: 881224450808
Должность: Ведущий специалист
Контактный телефон:
E-mail: vpb5454_b@mail.ru

1. Общие положения

1. Конкурс по государственным закупкам услуг, предусмотренных государственным
социальным заказом, проводится с целью выбора поставщика (ов) в соответствии с
прилагаемым перечнем лотов.
2. Настоящая конкурсная документация по государственным закупкам услуг,
предусмотренных государственным социальным заказом (далее – КД) включает в себя:
1) перечень лотов согласно приложению 1 к КД;
2) описание и требуемые технические, качественные характеристики закупаемых услуг
согласно приложению 2 к настоящей КД;
3) соглашение об участии в конкурсе согласно приложению 4 к КД;
4) сведения о квалификации потенциального поставщика для оказания услуг согласно
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приложению 6 к КД;
5) перечень обязательных критериев для оценки представленных потенциальными
поставщиками технических спецификаций, которые будут учитываться конкурсной комиссией
для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, в
соответствии с пунктом 233 Правил;
6) сумма, выделенная по государственным закупкам услуг, предусмотренных
государственным социальным заказом составляет 3 000 000.00 тенге. Сумма, выделенная для
данного конкурса, в разрезе лотов составляет:

№ лота

Наименование услуги

Сумма,
выделенная по
лоту (тенге)

Услуги по организации/проведению мероприятий в
24623820-ГСЗ1 рамках реализации государственного социального
заказа

1 000 000.00

Услуги по организации/проведению мероприятий в
24623601-ГСЗ1 рамках реализации государственного социального
заказа

2 000 000.00

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

3. Заявка на участие в конкурсе подается в форме электронного документа посредством
веб-портала и является формой выражения согласия потенциального поставщика,
претендующего, на оказание услуги в соответствии с требованиями и условиями,
предусмотренными настоящей КД, а также согласие потенциального поставщика на получение
сведений о нем, подтверждающих соответствие квалификационным требованиям и
ограничениям, установленным статьей 6 Закона.
4. Потенциальный поставщик перед формированием заявки принимает соглашение об
участии в конкурсе согласно приложению 4 к КД.
5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) электронные копии документов, заверенных электронной цифровой подписью, либо
электронные документы, представляемые потенциальным поставщиком в подтверждение его
соответствия квалификационным требованиям:
свидетельство или справку о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица. В случае если юридическое лицо осуществляет деятельность на основании
Типового устава, утвержденного в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке, то заявление о государственной регистрации;
устав, утвержденный в установленном законодательством порядке, за исключением
случаев, когда юридическое лицо осуществляет деятельность на основании Типового устава;
учредительный документ (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или
13 / 20

составе учредителей), содержащий сведения об учредителе или составе учредителей либо
выписка из реестра держателей акций;
разрешения (уведомления) и (или) патенты, свидетельства, сертификаты, другие
документы, подтверждающие право потенциального поставщика на оказание услуг;
сведения о квалификации для участия в процессе государственных закупок согласно
приложению 6 к КД, включающие в себя: сведения об объемах оказанных потенциальным
поставщиком услуг в течение последних пятнадцати лет, аналогичных (схожих) закупаемым на
конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов; сведения о
наличии материальных ресурсов, предусмотренных конкурсной документацией для оказания
услуг с приложением электронных копий подтверждающих документов (данное требование
устанавливается в случае государственных закупок услуг государственного социального заказа
на срок более одного финансового года); сведения о квалифицированных работников для
выполнения возложенных обязанностей, необходимых в целях оказания услуг с приложением
электронных копий подтверждающих документов.
сведения о соисполнителях при оказании услуг, являющихся предметом закупок на
конкурсе, согласно приложению 10 к КД, и условие запрета передачи потенциальным
поставщиком соисполнителям на соисполнение в совокупности более одной второй объема
услуг.
В случае, если потенциальный поставщик предусматривает привлечь соисполнителей
услуг, то потенциальный поставщик предоставляет организатору электронные копии
документов, подтверждающие соответствие привлекаемых соисполнителей установленным
требованиям;
2) техническую спецификацию с описанием технических, качественных характеристик
закупаемых услуг, в том числе с указанием характеристик по формам согласно приложению 2
к КД. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая
документация.
3) конкурсное ценовое предложение в форме электронного документа, согласно
приложению 11 к КД;
6. Срок действия конкурсной заявки должен составлять не менее шестидесяти
календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.
7. Электронные копии документов, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, должны
быть четкими и разборчивыми, независимо от цвета изображения.
8. Заявка на участие в конкурсе, а также вся корреспонденция и документы, касательно
заявки на участие в конкурсе составляются и представляются на языке, на котором составлена
настоящая КД.
В случае их составления и представления потенциальным поставщиком на другом языке, к
ним прилагается точный (нотариально заверенный) перевод.

3. Порядок представления заявки на участие в конкурсе
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9. Заявка на участие в конкурсе представляется потенциальным поставщиком
организатору посредством веб-портала.
10. Представленные потенциальными поставщиками заявки на участие в конкурсе
автоматически регистрируются на веб-портале.
11. Заявка на участие в конкурсе считается принятой в момент автоматической отправки
веб-порталом соответствующего уведомления поставщику, подавшему заявку на участие в
конкурсе.
12. Заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика автоматически отклоняется
веб-порталом в следующих случаях:
1) потенциальным поставщиком ранее представлена заявка на участие в данном конкурсе;
2) заявка на участие в конкурсе поступила на веб-портал после истечения окончательного
срока приема заявок на участие в данном конкурсе;
3) конкурсное ценовое предложение превышает сумму, выделенную для приобретения
данных услуг;
4) цена конкурсного ценового предложения является демпинговой, в соответствии с
пунктом 177 Правил;
5) предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи 6 Закона.
13. Конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика должно быть выражено
в тенге.

4. Изменение заявок на участие в конкурсе и их отзыв

14. Потенциальный поставщик не позднее окончания срока представления заявок на
участие в конкурсе вправе:
1) изменить и (или) дополнить внесенную заявку на участие в конкурсе;
2) отозвать свою заявку на участие в конкурсе.
15. Не допускаются внесение изменений и (или) дополнений, равно как отзыв заявки на
участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на участие в
конкурсе.
16. Потенциальный поставщик несет все расходы, связанные с его участием в конкурсе.
Заказчик, организатор, конкурсная комиссия, экспертная комиссия (эксперт) не несут
обязательства по возмещению этих расходов независимо от итогов конкурса.

5. Вскрытие заявок на участие в конкурсе
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17. Веб-порталом производится автоматическое вскрытие заявок на участие в конкурсе в
течение пяти минут после наступления даты и времени окончания срока приема заявок на
участие в конкурсе.
В случае, если на конкурс (лот) представлена только одна заявка на участие в конкурсе
(лоте), то такая заявка также вскрывается и рассматривается.
18. Протокол вскрытия заявок на участие в конкурсе размещается веб-порталом
автоматически в день вскрытия. При этом веб-портал рассылает автоматические уведомления
членам конкурсной комиссии, потенциальным поставщикам, автоматически
зарегистрированным на веб-портале.
19. Потенциальным поставщикам, подавшим заявку на участие в конкурсе, по истечении
трех рабочих дней со дня размещения протокола предварительного допуска обеспечивается
доступ на просмотр заявок на участие в данном конкурсе других потенциальных поставщиков,
за исключением конкурсных ценовых предложений.

6. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

20. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией с
целью определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным
требованиям и требованиям КД.
21. По результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия:
1) определяет потенциальных поставщиков, которые соответствуют требованиям
конкурсной документации, и признает их участниками конкурса;
2) рассчитывает баллы для оценки представленных потенциальными поставщиками
технических спецификаций на основе следующих критериев:
соответствие предлагаемого потенциальным поставщиком проекта требованиям
технической спецификации Заказчика;
соответствие цели деятельности потенциального поставщика (в соответствии с
учредительными документами) закупаемым услугам Заказчика;
соответствие детального Плана мероприятий достижению целей, поставленных
Заказчиком (наименование и форма мероприятий, место и сроки проведения);
сведения о нахождении потенциального поставщика в «Базе данных неправительственных
организаций»;
наличие опыта работы потенциального поставщика;
наличие индикаторов по оценке эффективности результатов реализации проекта.
Расчет баллов по критериям, предусмотренным данным подпунктом настоящего пункта,
рассчитывается в соответствии с приложением 12 к КД.
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Потенциальные поставщики, конкурсные заявки которых набрали менее одного балла по
критериям, указанным в первом, втором, третьем и четвертом абзацах подпункта 2)
настоящего пункта не допускаются к участию в конкурсе.
Потенциальный поставщик, техническая спецификация которого имеет итоговую оценку
менее 8 баллов, не допускается к участию в конкурсе.
В случае непредставления потенциальным поставщиком документов, подтверждающих
указанные критерии, конкурсная комиссия не рассчитывает соответствующие баллы для
оценки их технических спецификаций.
Условия, предложенные потенциальными поставщиками для оценки своих технических
спецификаций, включаются в договор.
3) Применяет к конкурсным ценовым предложениям потенциальных поставщиков,
допущенных к участию в конкурсе условное уменьшение цен в зависимости от количества
присвоенных конкурсной комиссией баллов для оценки технических спецификаций,
предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта.
22. Баллы, выставленные конкурсной комиссией по всем критериям, автоматически
суммируются веб-порталом, по результатом чего, потенциальному поставщику выставляется
итоговая оценка его технической спецификации, выраженная в баллах.
23. К потенциальным поставщикам, допущенным к участию в конкурсе по результатам
рассмотрения на предмет соответствия требованиям конкурсной документации и оценки их
технических спецификаций, применяется следующее условное уменьшение конкурсных
предложений:
если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет
от 10 до 15 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение потенциального
поставщика условно уменьшается на 10%;
если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет
от 16 до 20 баллов включительно, то конкурсное ценовое предложение потенциального
поставщика условно уменьшается на 20%;
если итоговая оценка технической спецификации потенциального поставщика составляет
свыше 20 баллов, то конкурсное ценовое предложение потенциального поставщика условно
уменьшается на 30%.
24. Конкурсная комиссия рассчитывает баллы применительно к каждому потенциальному
поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, в том числе, когда на участие в
конкурсе представлена одна заявка.
25. Конкурсная комиссия применяет к конкурсным ценовым предложениям потенциальных
поставщиков, допущенных к участию в конкурсе, условное уменьшение цен, за исключением,
когда на участие в конкурсе допущена одна заявка.
26. Конкурсная комиссия оформляет протокол об итогах государственных закупок услуг,
предусмотренных государственным социальным заказом согласно приложению 8-2 к
настоящим Правилам.
27. Конкурсная комиссия рассматривает заявку на участие в конкурсе, как отвечающую
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требованиям КД, если в ней присутствуют грамматические или арифметические ошибки,
которые не затрагивают существа представленной заявки на участие в конкурсе.
28. Потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (признан участником
конкурса), если:
1) он и (или) его соисполнитель определены не соответствующими квалификационным
требованиям (в случае если предусмотрено в установленном порядке);
2) имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках,
предусмотренные в статье 6 Закона. По ограничениям, связанным с участием в
государственных закупках, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 8) пункта 1 статьи
6 Закона, заявка на участие в конкурсе потенциального поставщика подлежит
автоматическому отклонению веб-порталом. По ограничениям, связанным с участием в
государственных закупках, предусмотренных подпунктами 7), 9), 10) и 11) пункта 1 статьи 6
Закона, конкурсная комиссия рассматривает информацию на интернет-ресурсах
соответствующих уполномоченных органов.
3) его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям КД.
29. Признание потенциального поставщика несоответствующим установленным
требованиям по другим основаниям, не допускается.

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

30. Конкурсное ценовое предложение вскрывается веб-порталом автоматически по итогам
рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
31. Веб-порталом производятся автоматическая оценка и сопоставление конкурсных
ценовых предложений участников конкурса:
сопоставляются условные цены участников конкурса, определяется победитель конкурса
на основе наименьшей условной цены, также потенциальный поставщик, занявший второе
место на основе цены, следующей после наименьшей условной цены;
При равенстве условных цен конкурсных ценовых предложений признается участник
конкурса, имеющий больший опыт работы на рынке закупаемых услуг, являющихся предметом
конкурса.
При равенстве опыта работы нескольких потенциальных поставщиков, имеющих равные
условные цены, победителем признается потенциальный поставщик, заявка на участие в
конкурсе которого поступило ранее заявки на участие в конкурсе других потенциальных
поставщиков.
32. Результаты оценки и сопоставления конкурсных ценовых предложений размещаются в
протоколе об итогах государственных закупок услуг, предусмотренных государственным
социальным заказом.

18 / 20

8. Договор о государственных закупках по итогам конкурса

33. Договор о государственных закупках (далее – договор) заключается посредством вебпортала между заказчиком и поставщиком, удостоверенный электронными цифровыми
подписями, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
Заказчик направляет победителю проект договора, составленный в соответствии с типовым
договором, согласно приложению 8-3 к Правилам, за исключением лица, имеющего
ограничения, предусмотренные подпунктами 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 6 Закона,
определяемые веб-порталом автоматически, в течение пяти рабочих дней со дня истечения
срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок услуг, предусмотренных
государственным социальным заказом.
34. В случаях, когда процедуры выбора поставщика, в том числе процедуры обжалования
итогов государственных закупок услуг, предусмотренных государственным социальным
заказом, проведенных в рамках предварительного годового плана государственных закупок,
завершены до утверждения соответствующего бюджета (плана развития, индивидуального
плана финансирования) проект договора направляется победителю в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения соответствующего бюджета (плана развития, индивидуального плана
финансирования).
35. Заказчик в течение одного рабочего дня со дня истечения срока на обжалование
протокола об итогах государственных закупок услуг, предусмотренных государственным
социальным заказом, направляет посредством веб-портала поставщику запрос сведений о лице,
подписывающем договор, и реквизитах поставщика для оформления электронного договора.
36. Потенциальный поставщик в течение трех рабочих дней со дня получения на вебпортале соответствующего запроса заполняет и подтверждает сведения о лице,
подписывающем договор, и реквизиты поставщика.
В случае отсутствия подтверждения потенциального поставщика сведений о лице,
подписывающем договор, и его реквизитов, заказчик подписывает договор в соответствии с
регистрационными данными потенциального поставщика, размещенными на веб-портале.
37. Заказчик не позднее одного рабочего дня со дня истечения срока подтверждения
потенциальным поставщиком сведений, формирует проект договора, удостоверенный
электронной цифровой подписью, и направляет для подписания потенциальному поставщику.
38. Поставщик подписывает договор электронной цифровой подписью посредством вебпортала в сроки, установленные Законом и Правилами.
39. Если потенциальный поставщик, определенный победителем, не подписал в
установленные сроки проект договора, заказчик в течение двух рабочих дней со дня уклонения
победителя от заключения договора направляет потенциальному поставщику, занявшему
второе место, проект договора, удостоверенный электронной цифровой подписью, посредством
веб-портала. Проект договора должен быть удостоверен потенциальным поставщиком,
занявшим второе место, посредством электронной цифровой подписи в течение трех рабочих
дней со дня представления ему проекта договора.
Если потенциальный поставщик, занявший второе место, не подписал в установленный
срок подписанный заказчиком договор, заказчик осуществляет повторные государственные
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закупки.
40. Договор не может быть заключен при вынесении решения уполномоченным органом в
соответствии с подпунктом 6) статьи 16 Закона, в том числе в период обжалования заказчиком,
организатором, единым организатором такого решения уполномоченного органа.
41. Минимальный срок оказания услуг по договору не должен быть менее срока,
затрачиваемого на оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней.
42. В случае если потенциальный поставщик, признанный победителем либо занявший
второе место, в сроки, установленные Законом, не представил заказчику подписанный договор,
то такой потенциальный поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

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