Приложение 5
к Правилам формирования
и ведения реестров в сфере
государственных закупок
Приказ уполномоченного органа
Приказ: № 82462-10-19
Дата: 18/10/2019
В соответствии со статьями 12, 44 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»,
по итогам государственных закупок:
Номер объявления о закупке: 3673554-1
Способ закупки:
Дата направления подписанного заказчиком договора о государственных закупках на подписание
потенциальному поставщику: 14/10/2019
Дата истечения срока для подписания договора о государственных закупках поставщиком,
установленного Законом «О государственных закупках»: 17/10/2019
Заказчик:
Наименование: ТОО "Центр специального обеспечения"
БИН: 011040001280
Адрес: 710000000 г.Нур-Султан КЕНЕСАРЫ 28
Телефон: 87172229612
Приказываю:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Закона «О государственных закупках» признать Dream Job
уклонившимся от заключения договора о государственных закупках в связи с: не подписанием
договора о государственных закупках №011040001280/190267/00 по закупке № 3673554-1,
проведенного способом в установленный Законом «О государственных закупках» срок.
2. В соответствии с подпунктом 2) пункта 4, части второй пункта 5 статьи 12 Закона «О
государственных закупках» признать Dream Job недобросовестным участником государственных
закупок.
3. Включить в реестр недобросовестных участников государственных закупок следующие сведения
о потенциальном поставщике:

Наименование/ФИО:
Dream Job
БИН/ИИН:
941221350968
ФИО руководителя:
Смағұл Ерболат Тасболатұлы
ИИН руководителя:
941221350968
Наименование/ФИО учредителя (учредителей):
БИН/ИИН учредителей (учредителей):
710000000 г.Нур-Султан КОКТАЛ
Адрес:
УЛ.12-6 7
Телефон:
4. Период нахождения в реестре определить 24 месяца с даты утверждения приказа.
5. Приказ вступает в силу с момента подписания.
Уполномоченное лицо Сапарова Жанат Батаржановна (подпись)

Мемлекеттік сатып алу саласындағы
тізілімдерді қалыптастырудың және
оларды жүргізудің қағидаларына
5-қосымша
Уәкілетті органның шешімі
Бұйрық: №82462-10-19
Уақыты: 18/10/2019
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12, 44-баптарына сәйкес,
мемлекеттік сатып алудың қорытындылары бойынша:
Сатып алу туралы хабарландыру нөмірі: 3673554-1
Сатып алу тәсілі: Бағалы ұсыныныстарға сұраным
Тапсырыс беруші қол қойған мемлекеттік сатып алу туралы шартты әлеуетті өнім берушіге қол
қоюға жіберген күні: 14/10/2019
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңымен белгіленген өнім берушінің
мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоюы үшін мерзімнің бітетін күні: 17/10/2019
Тапсырыс беруші:
Атауы: ТОО "Центр специального обеспечения"
БСН: 011040001280
Мекенжайы: 710000000 Нұр-Сұлтан қ.. КЕНЕСАРЫ 28
Телефоны: 87172229612
Бұйырамын:
1. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 44-бабының 1-тармағына
сәйкес «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңда мерзімде тәсілмен жүргізілген №
011040001280/190267/00 сатып алу бойынша № 3673554-1 мемлекеттік сатып алу туралы шартқа
қол қоймауына.
2. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 12-бабының 4-тармағы 2) тармақшасына, 5-тармағы
екінші бөлігіне сәйкес Dream Job мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп танылсын.
3. Мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушылар тізіліміне «леуетті өнім беруші туралы
мынадай мәліметтер енгізілсін:

Атауы/ТАӘ:
Dream Job
БСН/ЖСН:
941221350968
Басшысының ТАӘ:
Смағұл Ерболат Тасболатұлы
Басшысының ЖСН:
941221350968
Құрылтайшының ТАӘ (құрылтайшылардың)/атауы:
Құрылтайшының (құрылтайшылары)БСН/ЖСН-і:
710000000 Нұр-Сұлтан қ..
Мекенжайы:
КОКТАЛ УЛ.12-6 7
Телефоны:
4. Тізілімде болу мерзімін бұйрық бекітілген күннен бастап 24 ай етіп белгіленсін.
5. Бұйрық қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
Уәкілетті тұлға Сапарова Жанат Батаржановна (қолы)

