Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидаларына
5-қосымша

Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№3091412
Конкурстың № 3403737-1
Конкурстың атауы Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі Б. Байкенжеев көшесі бойында 600 орынды мектеп салу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2019-05-31 21:15:48 дейін
2019-06-07 21:15:48
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
Просим дать
разъяснение по
определению
технической сложности
и уровня
ответственности здании
и сооружении
прошедших
комплексную
вневедомственную
экспертизу до приказа
Министра национальной
экономики РК от 28
февраля 2015 года
№165 по утверждению
«Правила определения

Өтініш мәтіні
(ескерту, түсіндіру
туралы сұрау)

Шешім қабылданды

Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

2019-06-05 12:57:25

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Согласно письма заказчика ГУ "Управления
строительства, архитектуры и
градостроительства Кызылординской
области" от 12.06.2019 года №05-17/1398,
опыт работы учитывается согласно
примечании приложении-5 Правил
осуществления государственных закупок
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года №648.

2

110240006058

КҚ ережелерін
түсіндіру туралы сұрау
салу

общего порядка
отнесения зданий и
сооружений к
технически и (или)
технологически
сложным объектам».
Так как в заключениях
экспертизы до этого
приказа не указаны
данные характеристики.
До этого года
действовало
постановление
Правительство РК от 23
октября 2009 года
№1656 (утративший
силу). В связи с этим
просим дать конкретный
ответ (да или нет), будет
ли считатся
определением
сложность и уровень
объекта по
официальному письму
от разработчика. Если
"да", то спасибо за
ответ. Если "нет" почему, просим
официально разъяснить
как будет определятся
сложность и уровень
этих объектов.
Конкурсқа қатысатын
2019-06-03 15:06:06
әлеуетті өнім берушінің
жұмыс тәжірибесінің
болуы мәселесін қараған
кезде конкурстық
комиссия осы конкурста
сатып алынатын

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Тапсырыс беруші "Қызылорда облысының
құрылыс, сәулет және қала құрылысы
басқармасы" ММ-нің 12.06.2019 жылғы
№05-17/1398 санды хатына сәйкес, жұмыс
тәжірибесі Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы
№648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік

тауарларды беру,
жұмыстарды орындау
және қызметтерді
көрсету нарығында ғана,
оның ішінде
тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің ұқсас
түрлері бойынша жұмыс
тәжірибесі бойынша
конкурс мәні болып
жаңа құрылыс табылса
жаңа объектілер
құрылысының жұмыс
тәжірибесі бойынша 5
этажды тұрғын үйлер
бойынша салынған
үйлердің жылдық өтілі
есепке алынатындығы
немесе алынбайтындығы
жөнінде түсіндірме
берулеріңізді сұраймыз .

сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының
5-қосымшасының ескертпесіне сәйкес
ескеріледі.

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
№3091412
№ конкурса 3403737-1
Название конкурса Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2019-05-31 21:15:48 по 2019-06-07 21:15:48
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

Просим дать
разъяснение по
определению
технической сложности
и уровня
ответственности здании
и сооружении
прошедших
комплексную
вневедомственную
экспертизу до приказа
Министра национальной
экономики РК от 28
февраля 2015 года
№165 по утверждению
«Правила определения
общего порядка
отнесения зданий и
сооружений к
технически и (или)

Дата и время
Принято решение
направления
замечания, запроса о
разъяснении
2019-06-05 12:57:25
Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Причина отклонения, текст
разъяснения

Согласно письма заказчика ГУ "Управления
строительства, архитектуры и
градостроительства Кызылординской
области" от 12.06.2019 года №05-17/1398,
опыт работы учитывается согласно
примечании приложении-5 Правил
осуществления государственных закупок
утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015
года №648.

2

110240006058

Запрос о разъяснении
КД

технологически
сложным объектам».
Так как в заключениях
экспертизы до этого
приказа не указаны
данные характеристики.
До этого года
действовало
постановление
Правительство РК от 23
октября 2009 года
№1656 (утративший
силу). В связи с этим
просим дать конкретный
ответ (да или нет), будет
ли считатся
определением
сложность и уровень
объекта по
официальному письму
от разработчика. Если
"да", то спасибо за
ответ. Если "нет" почему, просим
официально разъяснить
как будет определятся
сложность и уровень
этих объектов.
Конкурсқа қатысатын
2019-06-03 15:06:06
әлеуетті өнім берушінің
жұмыс тәжірибесінің
болуы мәселесін қараған
кезде конкурстық
комиссия осы конкурста
сатып алынатын
тауарларды беру,
жұмыстарды орындау
және қызметтерді
көрсету нарығында ғана,

Представить
разъяснение положений
конкурсной
документации

Тапсырыс беруші "Қызылорда облысының
құрылыс, сәулет және қала құрылысы
басқармасы" ММ-нің 12.06.2019 жылғы
№05-17/1398 санды хатына сәйкес, жұмыс
тәжірибесі Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы
№648 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының
5-қосымшасының ескертпесіне сәйкес
ескеріледі.

оның ішінде
тауарлардың,
жұмыстардың,
көрсетілетін
қызметтердің ұқсас
түрлері бойынша жұмыс
тәжірибесі бойынша
конкурс мәні болып
жаңа құрылыс табылса
жаңа объектілер
құрылысының жұмыс
тәжірибесі бойынша 5
этажды тұрғын үйлер
бойынша салынған
үйлердің жылдық өтілі
есепке алынатындығы
немесе алынбайтындығы
жөнінде түсіндірме
берулеріңізді сұраймыз .

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

