Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама
3134908-АУК1
Аукционның № 3134908-АУК1
Аукционның атауы Маусымаралық дизель отынын сатып алу
Ұйымдастырушының атауы "Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу
басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Ұйымдастырушының мекенжайы Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС
СУЛТАН, 1
Аукциондық комиссияның құрамы:
№ Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

1

Қали Айнұр Асқарбекқызы

Сотрудник

Хатшы

2

Бекбергенова Әсия Мүсілімқызы

Главный врач

Төраға

3

Ермаханов Канат Акылбекович

Сотрудник

Мүше

4

Көбеков Нұрбек Сұлтанбекұлы

Сотрудник

Мүше

5

Нургалиев Ерлан Серикович

Сотрудник

Мүше

6

Әлсерікова Гүлбаршын Құрбанқалиқызы

Сотрудник

Мүше

Лот №: 23426293-АУК2
Лоттың атауы: Дизельді жанармай
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 37052724
Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 37052724 тг:
Лоттың №

Лоттың атауы

Тауардың
сипаттамасы

23426293-АУК2 Дизельді жанармай маусымаралық

Саны

Бірлік үшін
баға

Сатып алу үшін
бөлінген сома,
теңге

233036 159

37052724

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология
бойынша): (1):
№

Әлеуетті өнім берушінің
атауы

1 ИП Ырыс

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
920205401744

Өтінім берілген күні және уақыты
(хронология бойынша)
2019-02-27 12:52:16.852

Аукционға қатысуға арналған аукциондық құжаттама талаптары мен біліктілік
талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы ақпарат аукционға қатысуға
арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады) (1):
№ Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Өтінім берілген күні және уақыты
(хронология бойынша)

1 ИП Ырыс

920205401744

2019-02-27 12:52:16.852

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:
№
р/р

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.
1

Комиссия
мүшесінің
шешімі

Бас тарту себебі

Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама
талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын
мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас
тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау

ИП Ырыс, 920205401744
Бекбергенова Әсия
Мүсілімқызы,Главный
врач,Төраға

Қайтарылды Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ
(бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік
конкурстық құжаттамамен талап етілген техникалық
ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату температурасы
-150С аспайды, Цетандық саны, аз емес 45-56; 50%, С,
температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96%
С, температура жағдайында айдалады, 340 жоғары емес;
Кинематикалық тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0;
Лайлану температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03»
әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде
көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Ал,
әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость 10%-ного остатка
разгонки, % (по массе), не более - 0,30, Кинематическая
вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5, 95% (по обьему)
перегоняется при температуре, 0С не выше-360,
Температура помутнения, °С, не выше - Минус 16 – для
класса 1» тапсырыс берушінің сұратылған техникалық
ерекшелігіне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған
жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және ҚР
Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648 бұйрығымен
бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі бойынша
аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді
деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім
берушінің кепілдік ақшалай жарнаны растайтын
электрондық банктік кепілдемесі ретінде ұсынған
19.02.2019 жылғы №25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік
кепілдемесі басқааукционға №3047236-1 ұсынылуына
байланысты есепке алынған жоқ. .

Ермаханов Канат
Акылбекович,Сотрудник,Мүше

Қайтарылды Не соответствие
аукционной
документации,
Не соответствие
квалификационным
требованиям

Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік
конкурстық құжаттамамен талап етілген техникалық
ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату температурасы
-150С аспайды, Цетандық саны, аз емес 45-56; 50%, С,
температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96%
С, температура жағдайында айдалады, 340 жоғары емес;
Кинематикалық тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0;
Лайлану температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03»
әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде
көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Ал,
әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость 10%-ного остатка
разгонки, % (по массе), не более - 0,30, Кинематическая
вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5, 95% (по обьему)
перегоняется при температуре, 0С не выше-360,
Температура помутнения, °С, не выше - Минус 16 – для
класса 1» тапсырыс берушінің сұратылған техникалық
ерекшелігіне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған
жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және ҚР
Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648 бұйрығымен
бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі бойынша
аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді
деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім
берушінің кепілдік ақшалай жарнаны растайтын
электрондық банктік кепілдемесі ретінде ұсынған
19.02.2019 жылғы №25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік
кепілдемесі басқа аукционға №3047236-1 ұсынылуына
байланысты есепке алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ
(бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді..

Көбеков Нұрбек
Сұлтанбекұлы,Сотрудник,Мүше

Қайтарылды Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ
(бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік
конкурстық құжаттамамен талап етілген техникалық
ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату температурасы
-150С аспайды, Цетандық саны, аз емес 45-56; 50%, С,
температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96%
С, температура жағдайында айдалады, 340 жоғары емес;
Кинематикалық тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0;
Лайлану температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03»
әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде
көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Ал,
әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость 10%-ного остатка
разгонки, % (по массе), не более - 0,30, Кинематическая
вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5, 95% (по обьему)
перегоняется при температуре, 0С не выше-360,
Температура помутнения, °С, не выше - Минус 16 – для
класса 1» тапсырыс берушінің сұратылған техникалық
ерекшелігіне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған
жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және ҚР
Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648 бұйрығымен
бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі бойынша
аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді
деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім
берушінің кепілдік ақшалай жарнаны растайтын
электрондық банктік кепілдемесі ретінде ұсынған
19.02.2019 жылғы №25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік
кепілдемесі басқааукционға №3047236-1 ұсынылуына
байланысты есепке алынған жоқ. .

Нургалиев Ерлан
Серикович,Сотрудник,Мүше

Қайтарылды Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің жоқ
(бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық ерекшелік
конкурстық құжаттамамен талап етілген техникалық
ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату температурасы
-150С аспайды, Цетандық саны, аз емес 45-56; 50%, С,
температура жағдайында айдалады, 280 жоғары емес; 96%
С, температура жағдайында айдалады, 340 жоғары емес;
Кинематикалық тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0;
Лайлану температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес 0,2-0,03»
әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық ерекшелігінде
көрсетілмеуіне байланысты есепке алынған жоқ. Ал,
әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость 10%-ного остатка
разгонки, % (по массе), не более - 0,30, Кинематическая
вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5, 95% (по обьему)
перегоняется при температуре, 0С не выше-360,
Температура помутнения, °С, не выше - Минус 16 – для
класса 1» тапсырыс берушінің сұратылған техникалық
ерекшелігіне сәйкес келмеуіне байланысты есепке алынған
жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және ҚР
Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648 бұйрығымен
бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі бойынша
аукциондық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді
деп айқындалып, аукционға жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім
берушінің кепілдік ақшалай жарнаны растайтын
электрондық банктік кепілдемесі ретінде ұсынған
19.02.2019 жылғы №25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік
кепілдемесі басқа аукционға №3047236-1 ұсынылуына
байланысты есепке алынған жоқ. .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (1):
№ Әлеуетті өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН Бас тарту себебі

1 ИП Ырыс

920205401744

Не соответствие квалификационным
требованиям,
Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және
рұқсат етілген (0):
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН

№ Әлеуетті өнім БСН (ЖСН) / ССН Өнім
берушінің
/ ТЕН
берушінің
атауы
бірлік үшін
бағасы, теңге

Өнім
берушінің
жалпы
сомасы, теңге

Өтінімді беру күні Ескертпе:
мен уақыты
(мәні: ең аз
бастапқы
баға*)

1 2

3

4

5

6

7

1 ИП Ырыс

920205401744

159

37052724

2019-02-27
12:52:16.852

*

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен
аукционға қатысушыға беріледі.
Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.
Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.
Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді
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.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №3134908АУК1
№ аукциона 3134908-АУК1
Название аукциона Закуп межсезонного дизельного топлива
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление
государственных закупок Кызылординской области"
Адрес организатора Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
Состав аукционной комиссии:
№ Ф. И. О

Должность в организации

Роль в комиссии

1 Қали Айнұр Асқарбекқызы

Сотрудник

Секретарь

2 Бекбергенова Әсия Мүсілімқызы

Главный врач

Председатель

3 Ермаханов Канат Акылбекович

Сотрудник

Член комиссии

4 Көбеков Нұрбек Сұлтанбекұлы

Сотрудник

Член комиссии

5 Нургалиев Ерлан Серикович

Сотрудник

Член комиссии

6 Әлсерікова Гүлбаршын Құрбанқалиқызы Сотрудник

Член комиссии

№ лота: 23426293-АУК2
Наименование лота: Топливо дизельное
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 37052724
Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 37052724 тг:
№ лота

Наименование
лота

23426293-АУК2 Топливо дизельное

Характеристика
товара
межсезонное

Количество
233036

Цена за
единицу,
тенге

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге

159

37052724

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (1):
№

Наименование потенциального
поставщика

1 ИП Ырыс

Дата и время представления
заявки

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
920205401744

2019-02-27 12:52:16.852

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями аукционной документации заявках на участие в аукционе (данная
информация опубликовывается при наличии протокола предварительного допуска к
участию в аукционе) (1):
№ Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Дата и время представления заявки

1 ИП Ырыс

920205401744

2019-02-27 12:52:16.852

Результаты голосования членов аукционной комиссии:
№
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

ФИО члена комиссии

1

Решение
члена
комиссии

Причина
отклонения

Подробное описание причин отклонения с
указанием сведений и документов,
подтверждающих их несоответствие
квалификационным требованиям и требованиям
аукционной документации

ИП Ырыс, 920205401744
Бекбергенова Әсия
Мүсілімқызы,Главный
врач,Председатель

Отклонен

Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің
жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа
жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелік конкурстық құжаттамамен талап етілген
техникалық ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату
температурасы -150С аспайды, Цетандық саны, аз емес
45-56; 50%, С, температура жағдайында айдалады, 280
жоғары емес; 96% С, температура жағдайында
айдалады, 340 жоғары емес; Кинематикалық
тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0; Лайлану
температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес
0,2-0,03» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық
ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке
алынған жоқ. Ал, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған
техникалық ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость
10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30, Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5,
95% (по обьему) перегоняется при температуре, 0С не
выше-360, Температура помутнения, °С, не выше Минус 16 – для класса 1» тапсырыс берушінің
сұратылған техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеуіне
байланысты есепке алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және
ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа
қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі
бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға
жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім берушінің кепілдік
ақшалай жарнаны растайтын электрондық банктік
кепілдемесі ретінде ұсынған 19.02.2019 жылғы
№25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік кепілдемесі
басқааукционға №3047236-1 ұсынылуына байланысты
есепке алынған жоқ. .

Ермаханов Канат
Акылбекович,Сотрудник,Член
комиссии

Отклонен

Не соответствие
аукционной
документации,
Не соответствие
квалификационным
требованиям

Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелік конкурстық құжаттамамен талап етілген
техникалық ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату
температурасы -150С аспайды, Цетандық саны, аз емес
45-56; 50%, С, температура жағдайында айдалады, 280
жоғары емес; 96% С, температура жағдайында
айдалады, 340 жоғары емес; Кинематикалық
тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0; Лайлану
температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес
0,2-0,03» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық
ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке
алынған жоқ. Ал, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған
техникалық ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость
10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30, Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5,
95% (по обьему) перегоняется при температуре, 0С не
выше-360, Температура помутнения, °С, не выше Минус 16 – для класса 1» тапсырыс берушінің
сұратылған техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеуіне
байланысты есепке алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және
ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа
қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі
бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға
жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім берушінің кепілдік
ақшалай жарнаны растайтын электрондық банктік
кепілдемесі ретінде ұсынған 19.02.2019 жылғы
№25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік кепілдемесі басқа
аукционға №3047236-1 ұсынылуына байланысты есепке
алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің
жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа
жіберілмейді..

Көбеков Нұрбек
Сұлтанбекұлы,Сотрудник,Член
комиссии

Отклонен

Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің
жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа
жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелік конкурстық құжаттамамен талап етілген
техникалық ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату
температурасы -150С аспайды, Цетандық саны, аз емес
45-56; 50%, С, температура жағдайында айдалады, 280
жоғары емес; 96% С, температура жағдайында
айдалады, 340 жоғары емес; Кинематикалық
тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0; Лайлану
температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес
0,2-0,03» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық
ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке
алынған жоқ. Ал, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған
техникалық ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость
10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30, Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5,
95% (по обьему) перегоняется при температуре, 0С не
выше-360, Температура помутнения, °С, не выше Минус 16 – для класса 1» тапсырыс берушінің
сұратылған техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеуіне
байланысты есепке алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және
ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа
қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі
бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға
жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім берушінің кепілдік
ақшалай жарнаны растайтын электрондық банктік
кепілдемесі ретінде ұсынған 19.02.2019 жылғы
№25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік кепілдемесі
басқааукционға №3047236-1 ұсынылуына байланысты
есепке алынған жоқ. .

Нургалиев Ерлан
Серикович,Сотрудник,Член
комиссии

Отклонен

Не соответствие
квалификационным
требованиям,
Не соответствие
аукционной
документации

Әлеуетті өнім беруші конкурсты жариялаған мерзімнен
кейін веб-портал арқылы алынған салық берешегінің
жоқ (бар) болуы туралы, міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегінің мәліметтерін
ұсынбауы, тиісті мемлекеттік кірістер органының
мәліметтерінде тиісті қаржы жылына республикалық
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік
көрсеткіштің алты еселеген мөлшерінен асатын салық
берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі туралы ақпараттардың
болуы негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, конкурсқа
жіберілмейді..
Әлеуетті өнім берушімен ұсынылған техникалық
ерекшелік конкурстық құжаттамамен талап етілген
техникалық ерекшелікпен сәйкес емес, Себебі, «Қату
температурасы -150С аспайды, Цетандық саны, аз емес
45-56; 50%, С, температура жағдайында айдалады, 280
жоғары емес; 96% С, температура жағдайында
айдалады, 340 жоғары емес; Кинематикалық
тұтқырлығы 20 Смм2/с (сСт) 1,8-5,0; Лайлану
температурасы, С-5-120С, жоғары емес; Күкірттің
массалық үлесі, С, 032-0,5 жоғары емес; Меркаптандық
күкірттің массалық үлесі, С, 0,01-0,001 жоғары емес;
Қышқылдығы мг КОН 100см3 жанармайда, 0,8-5 жоғары
емес; Йодтық саны, 100 г жанармайдағы йод 1.6-6 г,
жоғары емес; Күлділігі 0,01-0,003% жоғары емес;
Кокстенгіштігі 10%-дық қалдықта, % жоғары емес
0,2-0,03» әлеуетті өнім берушінің ұсынған техникалық
ерекшелігінде көрсетілмеуіне байланысты есепке
алынған жоқ. Ал, әлеуетті өнім берушімен ұсынылған
техникалық ерекшелікте көрсетілген «Коксуемость
10%-ного остатка разгонки, % (по массе), не более 0,30, Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с - 2-4,5,
95% (по обьему) перегоняется при температуре, 0С не
выше-360, Температура помутнения, °С, не выше Минус 16 – для класса 1» тапсырыс берушінің
сұратылған техникалық ерекшелігіне сәйкес келмеуіне
байланысты есепке алынған жоқ. .
Әлеуетті өнім беруші аукциондық құжаттаманың және
ҚР Қаржы министрінің 11.12.2015 жылғы 648
бұйрығымен бекітілген мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру Қағидаларының талаптарына сәйкес конкурсқа
қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді бермеу негіздемесі
бойынша аукциондық құжаттаманың талаптарына
сәйкес келмейді деп айқындалып, аукционға
жіберілмейді. Ал, әлеуетті өнім берушінің кепілдік
ақшалай жарнаны растайтын электрондық банктік
кепілдемесі ретінде ұсынған 19.02.2019 жылғы
№25-19.12.07/ОП-ГС361-2019 банктік кепілдемесі басқа
аукционға №3047236-1 ұсынылуына байланысты есепке
алынған жоқ. .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):
№ Наименование потенциального
поставщика

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП Причина отклонения

1 ИП Ырыс

920205401744

Не соответствие квалификационным
требованиям,
Не соответствие аукционной
документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и
допущены (0)
№

Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН)/ ИНН/УНП

Стартовые цены участников аукциона:
№ Наименование
потенциального
поставщика

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

Цена
поставщика
за единицу,
тенге

Общая сумма
поставщика,
тенге

Дата и время
подачи заявки

Примечание:
(значение:
наименьшая
стартовая
цена*)

1 2

3

4

5

6

7

1 ИП Ырыс

920205401744

159

37052724

2019-02-27
12:52:16.852

*

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена
является наименьшей и поступила ранее других предложений.
Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.
В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»

