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Бос лауазымдарға орналасу бойынша конкурс туралы хабарландыру
Лауазымдық жалақылары (теңге)
Санаты

Еңбек сіңірген жылдарына байланысты
минималды

максималды

C-SVR-8

91289

111499

C-SV-13

59105

76367

- Жезқазған қаласының Ішкі істер басқармасы – 1 бірлік, 100600, Қарағанды
облысы, Жезқазған қаласы, Некрасов көшесі, 57, анықтама үшін телефон: (7102)
76-08-53,
Тергеу бөлімшесінің тергеушісіне (C-SVR-8, 1 бірлік).
Функциялық міндеттері: тиісті заңдарды және заңға тәуелді актілерді білу,
процессуалдық құжаттарды (тергеу әрекеттерін жүргізу туралы хаттамалар
шешімдерін) сауатты және уақытында жасау, өтініш немесе хабарламалар
бойынша заңды процессуалдық шешім қабылдау. Қылмыстық іс жүргізу кодексінде
қарастырылған барлық тергеу амалдарын орындау және алдын - ала тергеуді
жүргізу.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі жоғары заңгерлік; жасы
отыз бестен аспаған, мерзімді әскери қызметтен өткен немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақыруды
кейінге қалдырған ер адамдар, әйелдердің бойы 160 см., ер адамдардың бойы
170 см. кем болмауы қажет.
- Сәтбаев қаласының Ішкі істер бөлімі - 1 бірлік, 101301, Қарағанды облысы,
Сәтпаев қаласы, Абай көшесі, 6а, анықтама үшін телефон: (71063) 3-35-74,
- Қаражал қаласы Ішкі істер бөлімі – 1 бірлік, 100700, Қарағанды облысы,
Қаражал қаласы, Тойымбеков көшесі, 8, анықтамалар үшін телефон: (71032) 271-40, 2-65-12,
- Осакаров ауданының Ішкі істер бөлімі (Молодежный КПБ–1 бірлік), 100700,
Қарағанды облысы, Осакаров ауданы, Осакаров кенті, Литвиновская көшесі, 93,
анықтама үшін телефон: (72149) 41-1-04,
Криминалдық полиция бөлімінің жедел уәкіліне (C-SVR-8, 3 бірлік).
Функциялық міндеттері: ІІБ жедел-іздестіру қызметінің тәсілдері мен әдістерін
дұрыс қолдана білу, жедел жағдайды зерделеп, талдап және баға бере алу.
Қызмет желісі бойынша қылмыстарды ашу, жедел-іздестіру іс-шараларды және
тергеу әрекеттерін уақтылы өткізу және іске асыру. Ашылмаған қылмыстар
бойынша есепке алу - тіркеу тәртібін зерделеу.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: білімі жоғары заңгерлік; жасы
отыз бестен аспаған, мерзімді әскери қызметтен өткен немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке шақыруды
кейінге қалдырған ер адамдардың бойы 170 см. кем болмауы қажет.
- Абай ауданының Ішкі істер басқармасы - 1 бірлік, 100101, Қарағанды облысы,
Абай ауданы, Абай қаласы, Карл Маркс көшесі, 21, анықтама үшін телефон: (72131)
44-6-90, 42-2-28,
Тергеу бөлімшесінің тергеушінің көмекшісі (C-SV-12 – 1 бірлік).
Функциялық міндеттері: тергеу жұмысы бойынша айлық есептерді, қылмыстық
істер бойынша анықтамалар мен ақпараттарды дайындау. Процессуалдық шешім
қабылдау үшін жекелеген фактілер бойынша тергеуге дейінгі тексерістер жүргізу.
Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: кәсіби орта білімі (заңгер),
жас ы жи ырма бес тен аспа ған, мер зімд і әс кери қызметтен ө ткен ер
адамдар, әйелдердің бойы 160 см., ер адамдардың бойы 170 см. кем
болмауы қажет.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар (өкілетті органнан белгілеген нысанды
өтініш, кадр есебі бойынша толтырылған жеке іс парағы (нақты мекенжайы мен
телефондары, оның ішінде байланыс телефондары көрсетілуі тиіс), нысан
бойынша жақын туысқандарын, оның ішінде бұрынғы жұбайларын көрсете
отырып, өз қолымен жазылған және басылған түрде толық толтырылған өмірбаян
білімі туралы құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелері, еңбек
кіта пшасының нотари алдық ку әландыр ылған кө шірмесі , нотари алды
куәландырылған әскери билеттің немесе шақыру учаскесіне тіркелгені туралы
куәлігінің көшiрмесiн (қолда бар болса), күні көрсетілген, мөрмен расталған,
үміткер соңғы жұмыс (оқу) орнынан немесе әскери қызметін өтеген әскери
бөлімнен мінездеме, Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің
көшірмесі, 3х4 үлгідегі төрт фотосурет, Қазақстан Республикасы азаматының
жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; соттылығы жоқ туралы Қазақстан
Республикасы Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
жөніндегі комитетінен анықтама, құжаттарды тапсыру сәтінде өту мәнінен төмен
емес нәтижелері бар, Қазақстан Республик асының заңнамасын білуіне
тестілеуден өткені туралы жарамды сертификатты (не сертификаттың
нотариалдық куәландырылған көшірмесін); конкурсқа қатысу үшін құжаттарды
тапсыру сәтінде уәкілетті органда жеке қасиеттерін бағалаудан өткені туралы
жарамды қорытындыны (не қорытындының нотариалдық куәландырылған
көшірмесін), біліміне, жұмыс тәжірибесі мен кәсіби деңгейіне қатысты қосымша
ақпарат (біліктілігін арттыру, ғылыми (академиялық) дәрежелер мен атақтар беру
туралы, спорттық жетістіктерін дәлелдейтін құжаттардың, мінездемелердің,
ұсынымдардың, ғылыми жарияланымдардың және тағы басқаларының
көшірмелерін) (болған кезде) бұқаралық ақпарат құралдарына конкурс өткізу
туралы аталмыш хабарландыру жарияланған мерзімнен бастап 10 жұмыс күні
ішінде көрсетілген мекенжайы бойынша тиісті мемлекеттік органдарға
тапсырылуы тиіс. Конкурс комиссиясының қарауына қоса берілген құжаттар
тізбесін көрсете отырып, құжат тігілетін папкаға салынған құжаттар
қабылданады. Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы оларды қараудан бас
тарту үшін негіз болып табылады.
Азаматтар конкурсқа қатысу шығындарын (конкурс өтетiн жерге келу және қайту,
тұрғын үй-жайды жалдау, тұру) өздерiнiң қаражаты есебiнен жүргiзедi.

Выходит 5 раз в неделю

Объявление о конкурсе на занятие вакантных должностей
Денежное содержание (тенге)
Категория

в зависимости от выслуги лет
минимальное

максимальное

C-SVR-8

86709

100451

C-SV-13

59105

76367

- Управление внутренних дел г.Жезказгана - 1 единица, 100600, Карагандинская
область, г. Жезказган, ул. Некрасова 57, телефон для справок (7102) 76-08-53,
Следователя следственного отделения (C-SVR-8, 1 единица)
Функциональные обязанности: обязательное знание необходимых законов и
подзаконных актов, грамотное и своевременное составление процессуальных
документов (постановлений протоколов о проведении следственных действий),
принятие по заявлению или сообщению законного процессуального решения,
проведение предварительного следствия и выполнение всех следственных
действий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.
Требования к участникам конкурса: образование высшее юридическое, возраст
не старше тридцати пяти лет, прошедшие срочную военную службу или имеющие
отс рочку от призыва на сро чную военн ую с лужбу в со отве тстви и с
законодательством Республики Казахстан, рост не менее 160 см.- женщинам,
170 см. - мужчинам.
- Отдел внутренних дел г.Сатпаев - 1 единица, 101301, Карагандинская область,
г.Сатпаев, ул. Абая, 6а, телефон для справок (71063) 3-35-74,
- Отдел внутренних дел г.Каражал – 1 единица, 100700, Карагандинская область,
г.Каражал, ул. Тойымбекова, 8, телефон для справок (71032) 2-71-40, 2-65-12,
- Отдел внутренних дел Осакаровского района (Молодежный ПОП – 1 единица),
100700, Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка ул.
Литвиновская, 93, телефон для справок (72149) 41-1-04,
Оперуполномоченного отдела криминальной полиции (C-SVR-8, 3 единицы).
Функциональные обязанности: умение правильно применять приемы и методы
ОРД ОВД, изучать, анализировать и оценивать оперативную обстановку.
Раскрытие преступлений по линиям деятельности, своевременное проведение
и реализация оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Изучение учетно-регистрационной дисциплины по нераскрытым преступлениям.
Требования к участникам конкурса: образование высшее юридическое, возраст
не старше тридцати пяти лет, лица мужского пола, прошедшие срочную военную
службу или имеющие отсрочку от призыва на срочную военную службу в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, рост не менее 170 см.
- Управление внутренних дел Абайского района - 1 единица, 100101,
Карагандинская область, Абайский район г. Абай, ул. Карла Маркса, 21, телефон
для справок (72131) 44-6-90, 42-2-28,
Помощника следователя следственного отделения (C-SV-13 – 1 единица).
Функциональные обязанности: подготовка ежемесячной отчетности по
следственной работе, справки и информации по уголовным делам. Проведение
доследственной проверки по отдельным фактам для принятия процессуального
решения.
Требования к участникам конкурса: среднее профессиональное (юридическое)
образование, возраст не старше двадцати пяти лет, лица мужского пола
прошедшие срочную военную службу, рост не менее 160 см.- женщинам, 170 см.
- мужчинам.
Необходимые для участия в конкурсе документы (заявление по установленной
уполномоченным органом форме, заполненный личный листок по учету кадров
(с указанием адреса фактического места жительства и телефонов, в том числе
кон тактных), зап олнен ную подро бную авто биогр афию , нап исан ную
собственноручно и в отпечатанном виде, с указанием близких родственников, в
том числе бывших супругов копии документов об образовании, заверенные
нотариально, копия трудовой книжки, заверенные нотариально, копия военного
билета или удостоверения о приписке к призывному участку, заверенную
нотариально (при наличии), характеристика с последнего места работы (учебы)
или воинской части, где кандидат проходил воинскую службу, заверенные
печатью, с указанием даты; четыре фотографии размером 3х4; копия документа,
удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан; справка с Комитета
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан о несудимости, сертификат о прохождении тестирования
на знание законодательства Республики Казахстан с результатами не ниже
пороговых значений, действительный на момент подачи документов (либо
нотариально засвидетельствованная копия сертификата); заключение о
прохождении оценки личных качеств в уполномоченном органе, действительное
на момент подачи документов для участия в конкурсе (либо нотариально
засвидетельствованную копию заключения), дополнительную информацию,
касающуюся их образования, опыта работы и профессионального уровня (копии
документов о повышении квалификации, присвоении ученых (академических)
степеней и званий, документы, подтверждающие спортивные достижения,
характеристики, рекомендации, научные публикации и прочие)(при наличии)
должны быть представлены в течение 10 рабочих дней с момента публикации
данного объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации
в соответствующие государственные органы по указанным адресам. К
рассмотрению конкурсной комиссией принимаются документы помещенные в
скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов. Отсутствие
одного из указанных документов является основанием для отказа в их
рассмотрении.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно,
наем жилого помещения, проживание) граждане производят за счет собственных
средств.
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C-SVR-8, C-SV-13 санаттары үшін, бос лауазымдарға орналасуға арналған
конкурстың өту тәртібі:
1. үміткерлерді медициналық және психофизиологиялық куәландырудан, оның
ішінде полиграфологиялық зерттеуден өткізу
2. медициналық – жас топтарына байланысты денешынықтыру даярлығы
бойынша нормативтерді тапсыру:
- ерлер үшін – салмада тартылу (тартылу саны), 100 метрге жүгіру (сек.), 3000
метрге (мин., сек.) жүгіру,
- әйелдер үшін – 60/100 метрге жүгіру (сек.), 1000 метрге (мин.сек.) жүгіру, күш
жаттығулар кешені (1 мин. орындау саны).
3. Әңгімелесу.
Конкурс комиссиясы жұмысының ашықтылығы мен объективтілігін қамтамасыз
ету үшін оның отырысына байқаушылар шақырылады.
Конкурс комиссиясының отырысына байқаушылар ретінде Қазақстан
Республикасы Парламентінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының,
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіпте аккредиттелген
бұқаралық ақпарат құралдарының, басқа мемлекеттік органдардың, қоғамдық
бірлестіктердің (үкіметтік емес ұйымдардың), коммерциялық ұйымдардың және
саяси партиялардың өкілдері, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті
органның қызметкерлері қатыса алады.

Процедура прохождения конкурса на занятие вакантных должностей:
для категорий, C-SVR-8, C-SV-13 включает в себя:
1. прохождение кандидатами медицинского и психофизиологического
освидетельствования, в том числе полиграфологического исследования;
2. сдачу нормативов по физической подготовке в зависимости от медиковозрастной группы:
· для мужчин – подтягивание на перекладине (кол/во раз), бег 100 метров (сек),
бег 3000 метров (мин.сек);
· для женщин – бег 60/100 метров (сек), бег 1000 метров (мин, сек), комплексное
силовое упражнение (кол-во раз за 1 мин.).
3. собеседование
Для обеспечения прозрачности и объективности работы конкурсной комиссии
на ее заседание приглашаются наблюдатели.
В к ачестве н аблюдателей на заседан ии конку рной ко миссии м огут
присутствовать депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов всех
уровней, представители средств массовой информации, аккредитованные в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, других
государственных органов, общественных объединений (неправительственных
организаций), коммерческих организаций и политических партий, сотрудники
уполномоченного органа по делам государственной службы.

Жамбыл облысы әкімдігінің қаржы басқармасы 2017 жылдың 28 маусымында
сағат 10.00 www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында
коммуналдық меншіктегі нысандарды сату жөнінде тендер өткізетіндігін
хабарлайды.
Коммуналдық меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бектіліген жекешелендіру
объектілерін сату қағидасына сәйкес жүргізіледі (әрі қарай Қағида).
Тендерге облыстық коммуналдық меншіктің келесі объектілері қойылады:
1. Мүліктік кешен ретінде «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы №1 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК. Мекенжайы: Жамбыл облысы,
Тараз қаласы, Пушкин көшесі, 41. Бастапқы бағасы - 438 519 000 теңге, кепілдік
жарна - 65 777 850 теңге. Тендердің шарты – сенімгерлік басқаруға берілген
сәттен бастап 10 жыл бойы кәсіпорынның қызмет бейінін сақтау.
2. Мүліктік кешен ретінде «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы №4 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК. Мекенжайы: Жамбыл облысы,
Тараз қаласы, Мыңбұлақ мөлтек ауданы, 5. Бастапқы бағасы - 264 958 000 теңге,
кепілдік жарна - 39 743 700 теңге. Тендердің шарты - сенімгерлік басқаруға
берілген сәттен бастап 10 жыл бойы кәсіпорынның қызмет бейінін сақтау.
3. Мүліктік кешен ретінде «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы №9 қалалық емханасы» ШЖҚ МКК. Мекенжайы: Жамбыл облысы,
Тараз қаласы, Сүлейменов көшесі, 4. Бастапқы бағасы - 327 436 000 теңге, кепілдік
жарна - 49 115 400 теңге. Тендердің шарты - сенімгерлік басқаруға берілген
сәттен бастап 10 жыл бойы кәсіпорынның қызмет бейінін сақтау.
4. Мүліктік кешен ретінде «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы «Облыстық кеңес беру және диагностикалық медициналық
орталығы» ШЖҚ МКК. Мекенжайы: Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Төле би
көшесі, 64. Бастапқы бағасы - 1 351 813 000 теңге, кепілдік жарна - 68 070 000
теңге. Тендердің шарты - сенімгерлік басқаруға берілген сәттен бастап 10 жыл
бойы кәсіпорынның қызмет бейінін сақтау.
Ескерту: тендердегі объектілерге жалғыз қатысушыға сатылуына жол берілмейді.
Сауда-саттыққа қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап
жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Кепілдік жарнаны қатысушылар «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның
мынадай арнайы транзиттік есеп-шотына аударады: БСН 050540004455, ЖСК
KZ529261501102032004, БСК КZKOKZKX, банк атауы «Казкоммерцбанк» АҚ, ТТК
171, БеК 16 және «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның мынадай арнайы
тра нзиттік ес еп-ш отына ауда рады: БСН 0505 40004 455, ЖСК
KZ914500339860000351, БСК ASFBKZKA, банк атауы «Астана Банкі» АҚ, ТТК 171,
БеК 16 (банктік қызмет есебі кепілдік жарна төлемінің ішіне кірмейді). Төлемнің
белгіленуі: тендерге қатысу үшін кепілдік жарна (тендердің нөмірі).
Қатысушыларға кепілдік жарнаның кез келген санын енгізуге жол беріледі, бұл
ретте бір кепілдік жарна қатысушыға ол бойынша тендерге қатысу үшін осы
кепілдік жарнаны енгізген жекешелендіру нысанын сатып алу құқығын береді.
Кепілдік жарнаның «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның арнайы транзиттік
шотына уақытылы түсуі мақсатында, кепілдік жарнаны өтініштерді қабылдау
аяқталғанға дейін үш жұмыс күннен кешіктірмей төлеуге кеңес береміз.
Назар аударыңыз! Веб-портал өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін
қатысушының жарнамада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-ақ саудасаттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның «Ақпараттықесептеу орталығы» АҚ-ның арнайы транзиттік шотына тендер басталғанға дейін
екі сағат бұрын түспеуі негіз болып табылады.
Тізілім дерекқорында «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның арнайы транзиттік
шотына кепілдік жарнанның түскені туралы мәлімет болған жағдайда, тізілім
веб-порталында өтінімді қабылдау және қатысушының тендер жіберу жүзеге
асырылады. Тізілім дерекқорында «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-ның
арнайы транзиттік шотына кепілдік жарнанның түскені туралы мәлімет болмаған
жағдайда, тізілім веб-порталында қатысушының өтінімі кері қайтарылады.
Электронды тендерді өткізу тәртібі:
1) Егер тендерге тiркелген қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда
жекешелендiру объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi және одан
кейiнгi сауда-саттықты қоспағанда, тендер өтпеген деп жарияланады;
2) Тендерге қатысуға өтінімдерді ашу сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада
көрсетілген күн мен уақыт келгенде тізілімнің веб-порталы арқылы автоматты
түрде жүргізіледі.
Тендерге қатысуға өтінімдерді сатып алушы сауда-саттықты өткізу туралы
хабарламада көрсетілген объектіге қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын
қосымша талаптарға сәйкес келетін қатысушыларды айқындау мақсатында
тізілімнің веб-порталында қарайды.
3) Жекешелендiру объектiсi үшiн ең жоғары бағаны ұсынған қатысушы жеңiмпаз
деп танылады. Егер тендерде екi және одан көп қатысушының ұсынысы бірдей
ең жоғары бағаны қамтитын болса, онда осы қатысушылардың арасында
қатысушылардың басқа өтінімдерінен өтінімі бұрын қабылданған қатысушы
тендердің жеңімпазы болып танылады.
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттамада жекешелендіру объектісі үшін ең
жоғары бағаны ұсынған жеңімпаз көрсетіледі.
Тендер жеңімпазы сауда-саттық нәтижелері туралы электрондық хаттамаға қол
қою үшін электрондық пошта арқылы сауда-саттық нәтижелері туралы хабардар
етіледі.

Управление финансов акимата Жамбылской области 28 июня 2017 года в
1000 часов проводит тендер по продаже объектов коммунальной собственности
на веб-портале реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.
Продажа объектов коммунальной собственности проводится согласно
Правилам продажи объектов приватизации утвержденных постановлением
Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года № 920 (далее
Правила).
На тендер выставляются:
1. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №1 управления здравоохранения акимата
Жамбылской области» в виде имущественного комплекса. Стартовая цена 438
519 000 тенге, гарантийный взнос 65 777 850 тенге. Адрес: г.Тараз, ул.Пушкина,
41. Условие тендера – сохранение профиля деятельности предприятия в течение
10 лет с момента передачи в доверительное управление.
2. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №4 управления здравоохранения акимата
Жамбылской области» в виде имущественного комплекса. Стартовая цена 264
958 000 тенге, гарантийный взнос 39 743 700 тенге. Адрес: г.Тараз, мкр.Мынбулак,
5. Условие тендера – сохранение профиля деятельности предприятия в течение
10 лет с момента передачи в доверительное управление.
3. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №9 управления здравоохранения акимата
Жамбылской области» в виде имущественного комплекса. Стартовая цена 327
436 000 тенге, гарантийный взнос 49 115 400 тенге. Адрес: г.Тараз,
ул.Сулейменова, 4. Условие тендера – сохранение профиля деятельности
предприятия в течение 10 лет с момента передачи в доверительное управление..
4. Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Областной консультационно-диагностический медицинский центр
управления здравоохранения акимата Жамбылской области» в виде
имущественного комплекса. Стартовая цена 1 351 813 000 тенге, гарантийный
взнос 68 070 000 тенге. Адрес: г.Тараз, ул.Толе би, 64. Условие тендера –
сохранение профиля деятельности предприятия в течение 10 лет с момента
передачи в доверительное управление.
Примечание: не допускается продажа объектов единственному участнику.
Регистрация участников торгов производится со дня публикации извещения и
заканчивается за два часа до начала тендера.
Гар анти йный взно с вно ситс я на специ альн ый тр анзи тный счет АО
«Ин форм ацион но-уч етный
цен тр»:
БИН
05054 00044 55,
ИИК
KZ914500339860000351, БИК ASFBKZKA, банк АО «Банк Астана», ТТК 171, БеК
16 и АО «Информационно-учетный центр»: БИН 050540004455, ИИК
KZ529261501102032004, БИК КZKOKZKX, банк АО «Казкоммерцбанк», ТТК 171,
БеК 16 (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).
Назначение платежа – гарантийный взнос для участия в тендере (номер тендера).
Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов,
при этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации,
для участия в торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.
В целях своевременного поступления гарантийных взносов на специальный
транзитный счет АО «Информационно-учетный центр» рекомендуем оплатить
гарантийный взнос не позднее трех рабочих дней до начала тендера.
Внимание! основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки
является несоблюдение участником требований, указанных в объявлении, а
также непоступление за два часа до начала тендера гарантийного взноса,
указанного в извешении о проведении торгов, на специальный транзитный счет
АО «Информационно-учетный центр».
В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного
взноса на специальный транзитный счет АО «Информационно-учетный центр»
веб-портал реестра осуществляет принятие заявки и допуск участника к тендеру.
При отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного
взноса на специальный транзитный счет АО «Информационно-учетный центр»,
веб-портал реестра отклоняет заявку участника.
Правила проведения электронного тендера:
1. Если количество зарегистрированных участников тендера менее двух, то
тендер объявляется несостоявшимся, за исключением третьих торгов, на которых
объект приватизации может быть продан единственному участнику. Если тендер
объявляется несостоявшимся, продавцом подписывается акт о несостоявшимся
тендере, формируемый веб-порталом реестра.
2. Вскрытие заявок на участие в тендере производится посредством веб-портала
реестра автоматически по наступлению даты и времени торгов, указанных в
извещении о проведении торгов.
3. Заявки на участие в тендере рассматриваются продавцом на веб-портале
реестра в целях определения участников, соответствующих дополнительным
требованиям к участникам (покупателю) объекта, указанным в извещении о
проведении торгов.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра,
подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера или
закрытого тендера в день проведения торгов.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
объект приватизации. В случае, если на тендере предложения двух и более
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№ 105 (1294) 08.06.2017
Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында
қа лыптастыр ыл ад ы, оғ ан са уд а- саттық өткізіл етін кү ні с ату шы м ен
тендердің жеңімпазы ЭЦҚ пайдалана отырып қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелерi туралы хаттама тендердің нәтижелерi мен
ж е ңi м п а зд ың жә н е с ату ш ының тен д е р н ә ти же с i бол ып та был атын
шарттармен жекешелендiру объектiсiн сатып алу-сату шартына қол қою
м і н д е т те м е с і н т i р к е й тi н қ ұ ж ат бо л ы п т а б ыл а д ы . Та р а з қ а л а с ы ,
Же лтоқ са н к өш ес і, 7 8 м ек ен жа йын да , же ңі мпа збен с атып ал у- са ту
шартына хаттамаға қол қойылған күннен бастап он күнтізбелік күннен
аспайтын мерзімде қол қойылады.
Бұл ретте, тендердің жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған
кезде сатушыға салыстыру үшін мынандай құжаттардың:
1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын
куәландыратын құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта
тіркеу) туралы куәліктің не
анықтаманың;
заңды тұлға өкілінің өкілеттерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ
з а ң д ы т ұ л ғ а н ы ң ө к і л і п а с п о р т ы н ы ң н е м е с е о н ы ң ж е к е ба с ы н
куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып,
ол ардың к өшір меле рін не нотариа т к уәла ндырған көш ірм елер ін
ұсынады.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылғаннан кейін бір жұмыс сағаты
ішінде қайтарылады.
Те нд ер ге қ атыс у үш ін мына ла рд ы кө рс ете отырып, тізіл ім ні ң ве бпорталында алдын ала тіркелу қажет:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН),
тегі, аты, әкесінің атын (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН),
толық атауы, бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);
3) к епі лд ік жа рна ны қа йтару ү шін ек ін ші де ңге йд егі банк те гі ес еп
айырысу шотының деректемелері;
4) байланыс деректері (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail);
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс
күні ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Тен де рге қ атыс уш ыла рд ың өтін ім д ер і жә н е ол ар ға қо са бе рі леті н
э л е к тр о н д ы қ ( с к а н е р л е н г е н ) қ ұ ж а тта р д ың к ө ш і р м е л е р і т і зі л і м н і ң
д е р ек қ о р ынд а с а қта л а д ы ж ә н е с а у д а -с а ттықты ө ткі зу тур а л ы
хабарламада көрсетілген күн мен уақытқа дейін жүктеу және қарау үшін
қолжетімсіз болады.
Тендерге қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш
минут ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілді жарнаның
түсуі туралы мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан
автоматты түрде тексеру жүргізеді.
Қатысушының талаптарды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың
арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада
көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат
бұрын түспеуі тізілім веб-порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы
үшін негіз болып табылады.
Ті зі лі мн ің д ере кқ ор ын да бі рыңғ ай о пе ратор дың ар най ы тр ан зи ттік
шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда,
тізілімнің веб-порталы өтінімді қабылдау және қатысушыны тендерге
ж і б е р у д і ж ү з е г е а с ы р а д ы . Т і зі л і м н і ң д е р е к қ о р ы н д а б і р ың ғ а й
о пе р а то р дың ар н ай ы тр а нзи тті к ш о тын а ке п іл д і ж а рн а н ың тү с к ен і
туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының
өтінімін кері қайтарады.
Ті зі л і м н і ң ве б- п о р та л ы а вто м а т ты те к с е р у н ә ти ж е л е р і б о й ын ш а
ті зіл і м н і ң ве б- п о р та л ын д а кө р с е ті лг е н қ а тыс у ш ын ың э л е к тр он д ық
ме кенж айына ө тін імд і қа был дау не өтін імд і қа был дау дан бас тар ту
себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.
Тендер өткізу туралы қосымша ақпаратты www.gosreestr.kz сайтынан
және мына телефондар арқылы алуға болады: 8(7262) 459312, 454890.

участников содержат одинаковую наивысшую цену, то победителем тендера среди
данных участников признается участник, заявка которого принята ранее других
заявок участников.
Победитель тендера уведомляется о результатах торгов по электронной почте
для подписания протокола о результатах торгов.
Протокол о результатах торгов формируется веб-порталом реестра,
подписывается с использованием ЭЦП продавцом и победителем тендера в
день проведения торгов.
Протокол о результатах торгов является документом, фиксирующим результаты
тендера и обязательства победителя и продавца подписать договор куплипродажи объекта приватизации на условиях, являющихся результатом тендера.
Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов по адресу:
г. Тараз, ул. Желтоксан, 78, кабинет № 401.
Победитель тендера представляет продавцу при подписании договора куплипродажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением
оргиналов для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии
указанных документов:
1) для физических лиц: паспорт или документа, удостоверяющего личность
физического лица;
2) для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной
регистрации (перерегистрации) юридического лица;
3) документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица,
а также паспорт или документа, удостоверяющего личность представителя
юридического лица.
Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего
часа.
Для участия в тендера необходимо предварительно зарегистрироваться на
веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее
– ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);
2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН),
полного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого
руководителя;
3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного
взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего
дня изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.
Заявки и прилагаемые к ним электронные (сканированные) копии документов
участников тендера хранятся в базе данных реестра и не доступны для загрузки
и просмотра до времени и даты, указанных в извещении о проведении торгов.
После регистрации заявки на участие в тендере веб-порталом реестра в течение
трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных
реестра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на
который подана заявка.
Основаниями для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки являются
несоблюдение участником требований, а также непоступление за два часа до
начала торгов гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов,
на специальный транзитный счет единого оператора.
В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного
взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра
осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона, тендера. При
отсутствии в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса
на специальный транзитный счет единого оператора веб-портал реестра
отклоняет заявку участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное
уведомление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.
Дополнительную информацию о проведении тендера можно получить на сайте
www.gosreestr.kz. или по телефоном: 8(7262) 459312, 454890

Махамбет ауданы әкімдігі ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін жалға берілетін жер телімдерін ұсыну бойынша,
2017 жылдың 07 шілде күні сағат 15.00-де Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Абай көшесі, №16 Махамбет аудандық әкімдігі мекенжайында конкурс өткізіледі
Жер учаскесінің
номері, (лот) №

Жер учаскесінің орналасқан жері

Көлемі,
га

Жер учаскесінің қысқаша
сипаттамасы

Жалға беру мерзімі, жыл

1

Алға ауылдық округінің босалқы жері

100

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

2

Есбол ауылдық округінің босалқы жері

100

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

3

Сарайшық ауылдық округіні босалқы жері

502

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

4

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

17

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

5

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

45

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

6

Алға ауылдық округінің босалқы жері

250

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

7

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

300

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

8

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

80

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

9

Есбол ауылдық округінің босалқы жері

50

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

10

Бейбарыс ауылдық округінің босалқы жері

4

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

11

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

200

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

12

Алмалы ауылдық округінің босалқы жері

4

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

13

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

1325

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

14

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

400

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

15

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

400

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге
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16

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

133

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

17

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

300

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

18

Алға ауылдық округінің босалқы жері

30

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

19

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

600

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

20

Ақтоғай ауылдық округінің босалқы жері

30

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

21

Алмалы ауылдық округінің босалқы жері

54

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

22

Есбол ауылдық округінің босалқы жері

100

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

23

Ақтоғай ауылдық округінің босалқы жері

3

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

24

Ақтоғай ауылдық округінің босалқы жері

3

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

25

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

300

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

26

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

337

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

27

Ақтоғай ауылдық округінің босалқы жері

200

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

28

Сарайшық ауылдық округіінің босалқы жері

300

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

29

Бейбарыс ауылдық округінің босалқы жері

16

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

30

Жалғансай ауылдық округінің босалқы жері

30

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

31

Бейбарыс ауылдық округінің босалқы жері

6

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

32

Есбол ауылдық округінің босалқы жері

10

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

33

Алмалы ауылдық округінің босалқы жері

3

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

34

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

100

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

35

Сарайшық ауылдық округінің босалқы жері

600

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

36

Ақтоғай ауылдық округінің босалқы жері

800

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

37

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

300

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

38

Бақсай ауылдық округінің босалқы жері

200

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

Барлығы

8232

Шаруа қожалығын жүргізу үшін

Уақытша өтеулі он жыл мерзімге

Жер телімдерін жалға беру шарттары: міндетті түрде белгіленген мақсатта пайдалану қажет.
Конкурсқа қатысуша ретінде тіркелу үшін жеке басын куәландыратын құжат пен конкурстық өтінім ұсыну қажет.
Конкурсқа қатысушылар мына мекен-жай бойынша тіркеледі: Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Абай көшесі, 13 үй. Конкурстық өтінімдер
бұқаралық ақпарат құралдарына хабарлама жарияланған күннен бастап 1 ай мерзімге дейін.
Конкурстық өтінімдерді қабылдау күні 2017 жылдың 4 шілдесі күні, сағат 18.00 –де аяқталады.
Анықтама телефоны: 8(71236) 2-20-17, 2-19-45. Қосымша ақпаратты Атырау облысы әкімдігінің Atyrau.gov.kz ресми сайтынан алуға болады.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім
(Кімге)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
(Кімнен)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
(заңды тұлғалар үшін)
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жалға берген кезде конкурсты жүргізу туралы Конкурстық
құжаттаманы қарастырып, ______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар бойынша конкурсқа қатысады:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
(лоттардың толық сипаттамасы)
Осы конкурстық құжаттама мыналардан тұрады:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________________________________________________________
Біз сіздің Конкурстық құжатта көрсетілген конкурстық шарттарыңызбен келісеміз. Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашқан күннен
бастап _30 (отыз) күн ішінде күші бар.
(жазбаша)
Жер учаскесін жалға беру туралы шартты жасағанға дейін, бұл конкурстық өтінім, Сіздің оны жеңгендігін растайтын хабарламамен бірге міндетті келісім-шарт
рөлін атқаратын болады.
Конкурстық өтінімге___________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
атынан және оның тапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.
__________________
____________________________
(қолы)
(қызметі, аты-жөні)
М.О.
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Конкурсқа қатысу үшін өтінім

(Кімге)
«Махамбет аудандық

жер қатынастары бөлімі» ММ________________________________________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

(Кімнен)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
(жеке тұлғалар үшін)
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурсты жүргізу туралы Конкурстық
құжаттаманы қарастырып,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
арқылы алынғандығы осы құжатпен к уәландырылып, келесі лоттар бойынша конкурсқа қатысады:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(лоттардың толық сипаттамасы)
Бұл конкурстық құжаттама мыналардан тұрады:
1. __________________________________________________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________________________________________________________________________
6. __________________________________________________________________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________________________________________________________________
8. __________________________________________________________________________________________________________________________________
9. __________________________________________________________________________________________________________________________________
10. __________________________________________________________________________________________________________________________________
Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашқан күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде күші бар.
(жазбаша)
Жер учаскесін жалға беру туралы шартты жасағанға дейін, осы конкурстық өтінім, Сіздің оны жеңгендігін растайтын хабарламамен бірге біздің арамыздағы
міндетті келісім-шарт рөлін атқаратын болады.
Конкурстық өтінімге
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
атынан және оның тапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.
__________________
____________________________
(қолы)
(қызметі, аты-жөні)
М.О.
Атырау облысы Махамбет ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің
02.06.2017 жылғы № КГД-07-1/14388-И хатын басшылыққа ала отырып төмендегіні хабарлайды.
Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің «Қазақстан Республикасының Қаржы Министрінің кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 14 сәуірдегі № 250 бұйрығымен (бұдан әрі – Бұйрық ), Қазақстан Республикасының Қаржы Министрдің
«Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 587 бұйрығына СЕН 200.00 мен СЕН 210.00
біріктіру бойынша,сонымен қатар «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 587 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы
31 қазандағы № 579 бұйрығына СЕН 910.00 және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы бойынша өзгерістер енгізілген.
Осы Бұйрық Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін электрондық бақылау банктің Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық
құқықтық ақпарат орталығыңда 2017 жылғы 29 мамырдағы жарияланған, Бұйрық 2017 жылғы 9 маусымда күшіне енгізілетіндігін хабарлайды.
071400, Семей қ., Фрунзе к-сі, 122 мекенжайында орналасқан «Алел» ҚаржыИнвестициялық Корпорация» Акционерлік Қоғамы (Тапсырыс беруші), баға
ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алатындығын хабарлайды 2017.БҰ-159967

Акционерное общество «Финансово-Инвестиционная Корпорация «Алел»
(Заказчик), находящееся по адресу: 071400 г.Семей, ул.Фрунзе, 122, объявляет
закуп способом запроса ценовых предложений 2017.ЦП-159967

Лот
№

№
лота

1

Атауы

ШАХТАЛЫҚ ЖАРЫҚ
ТҮСІРГІШ АППАРАТ
АОШ-4.01
(Техникалық
тапсырмаға сәйкес)

ҚМ
%

Өлш.
бір.

Саны

Бағасы,
теңге,
ҚҚС-сыз

0

Дана

8.00

2 880
000.00

Жеткізу мерзімі

Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 45
күнтізбелік күн

1

Наименование

АППАРАТ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ШАХТНЫЙ АОШ-4.01
(Согласно
технического
задания)

КС
%

Ед.
изм.

Кол-во

Стоимость,
тенге, без
НДС

0

Штука

8.00

2 880
000.00

Срок поставки

45
календарных
дней с даты
заключения
договора

Сатып алудың №-рі: www.reestr.nadloc.kz сайтында.
БАРЛЫҚ құжаттарды тапсыру мекенжайы: 071400, ҚР, ШҚО, Семей қ-сы, Фрунзе
к-сі, 122.
Байқау өтініштерін/Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталау мерзімі:
15.06.2017 08:00:00
Конверттерді ашу күні мен уақыты: 15.06.2017 08:15:00
Қорытындыларды шығару күні мен уақыты: 16.06.2017 08:00:00
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты тұлға: Калиакпаров Серик
Алибекович.
Сатып алу туралы келісім-шартқа қол қойылу мерзімі: қорытындыларды шығару
күнінен бастап 10 жұмыс күні
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талап: www.reestr.nadloc.kz адресі бойынша
жергілікті мөлшер бойынша Агенттіктің сайтында міндетті тіркелу, тіркелген
құжаттаманы жүктеп алу.
Қос ымша ақпа ратты 8(72 22) 5 6796 4 тел ефоны жән е/нем есе
Serik.Kaliakparov@nordgold.com. электронды поштасы арқылы алуға болады.

№ закупки на сайте www.reestr.nadloc.kz.
А др е с д л я п од ач и ВС Е Х д о к ум е нто в: 0 7 14 0 0 , РК , В К О, г.С е м ей ,
ул.Фрунзе, 122.
Срок окончания приема конкурсных заявок/ценовых предложений: 15.06.2017
08:00:00
Дата и время вскрытия конвертов: 15.06.2017 08:15:00
Дата и время подведения итогов: 16.06.2017 08:00:00
Ответственное лицо за подготовку и проведение закупа: Калиакпаров Серик
Алибекович.
Срок подписания договора о закупках: 10 рабочих дней с даты подведения
итогов.
Тр е бо ва н и е
к
п от е н ц и а л ь н о м у
по ставщ ик у:
о бя з ат ел ь н о
зарегистрироваться на сайте Агентства по местному содержанию по
адресу www.reestr.nadloc.kz.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7222) 567964 и/
или по адресу электронной почты: Serik.Kaliakparov@nordgold.com

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан данғ., 42А үй
мекен-жайында орналасқан «КМК Мұнай» АҚ келесі лоттар бойынша электрондық
сатып алулар жүйесі арқылы ашық байқау тәсілімен ТЖҚ сатып алатындығын
хабарлайды:
Лот №1: «Техникалық тапсырмаға сәйкес, 2017 жылы «КМК Мұнай» АҚ мұнай
ұңғымаларын зерттеуге арналған аспаптарға сервистік қызмет көрсету және
жөндеу». ТЖҚ сатып алуға бөлінген сома, теңге ҚҚС-сыз - 700 000,00.
Сатып алу коды: 2017.ЭСЖ - 159756 Жүйенің интернет-ресурс адресі:
www.reestr.nadloc.kz.

АО «КМК Мунай», расположенное по адресу: Республик а Казахстан,
Актюбинская область; г. Актобе, пр. Абилкайыр хана, дом 42А, объявляет о
приобретении ТРУ способом открытого конкурса через систему электронных
закупок по следующим лотам:
Лот №1: «Сервисное обслуживание и ремонт приборов для исследования
нефтяных скважин АО «КМК Мунай» в 2017 году, согласно техническому заданию».
Сумма, выделенная на приобретение, ТРУ, тенге без НДС-700 000,00.
Код закупки: 2017.СЭЗ - 159756 Адрес интернет-ресурса системы:
www.reestr.nadloc.kz
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Шымкент қ., Қаратау ауданы, квартал 191, 166, ӘАОТ 511010000 мекенжайы
бойынша орналасқан «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» БК» ЖШС, келесі
лоттар бойынша ашық байқау тәсілімен «Казатом» белгілерін дайындау
бойынша қызметтерге сатып алу өткізетіндігін хабарлайды:

ТОО «СП «Южная горно-химическая компания», находящееся по адресу: г.
Шымкент, район Каратау, квартал 191, д.166, КАТО 511010000, объявляет о
проведении закупа услуг по изготовлению значков «Казатом» способом
открытого конкурса по следующему лоту:

Лот
№

Жер қойнауын
пайдалануға
келісімшарттардың
№

ӨСТ коды

Тауарлардың,
жұмыстардың,
қызметтердің атауы

ҚҚС
есебінсіз
теңгемен
сатып алуға
бөлінген
сома

Лот
№

№ контрактов
на недропользование

Код СКП

Наименование товаров,
работ, услуг

Сумма,
выделенная на
закуп, без
НДС,в
тенге

1

647

32.11.99.000 А

«КАЗАТОМ» белгілерін
дайындау

585 000,00

1

647

32.11.99.000 А

Изготовление значков
«КАЗАТОМ»

585 000,00

Толығырақ ақпаратты reestr.nadloc.kz адресі арқылы алуға болады.
Сатып алу коды 2017.АБ-159837.

Подробную информацию можно получить по адресу: reestr.nadloc.kz.
Код закупки 2017.ОК-159837.

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 4-ш/а, 18-ғимарат, «Теңіз» б/о
орналасқан «Ком-Мұнай» ЖШС-гі PR#10093239 сұранымына сәйкес 159893 баға
ұсыныстарына сұраныс жасау әдісімен сатып алу өткізетіні туралы жариялайды.

ТОО «Ком-Мунай», Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 4 мкр., зд. 18, б/ц
«ТЕНИЗ», объявляет закуп 159893 способом запроса ценовых предложений
согласно заявке PR#10093239.

Лот
№

Сатып алынатын ТЖҚ-ның
атауы және қысқаша (толық)
сипаттамасы

Алуға бөлінген
сома ҚҚС
есептеусіз бiрақ
шығын бiрге
болатын барлық
есептеуiмен

Сатып алу коды
және интернет-қор
жүйесінің
мекенжайы

Лот
№

Наименование и краткое
(дополнительное) описание
ТРУ

Сумма
выделенная на
приобретение
без учета НДС,
но с учетом всех
сопутствующих
затрат

Код закупки и адрес
интернет-ресурса
системы

1

2

3

4

1

2

3

4

70 000,00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159893

1

70 000,00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159893

50 000,00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159893

2

50 000,00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159893
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Ұшқыны қауіпсіз (мыс
қорытпасы), салмағы 5 кг,
сабының ұзындығы кемінде 90
см балғасы
Тұрмыстық тоңазытқыш 50
литрлік

Молоток искробезопасного
исполнения (медный сплав)
весом 5 кг, длиной рукояти не
менее 90 см.
Холодильник бытовой на 50
литров

Баға ұсыныстарының жеткізілуінің басталуы: 08.06.2017 ж сағ. 09:00-ден
бастап.
Сатып алуды өткізуге жауапты тұлға: Қыдыршаев Жарас, тел.: +7 7292 201401
қос. 03235, э-поштасы: zharas.kydyrshayev@petrom.com.

Дата, время начала и окончания приема ценовых предложений: 08.06.2017 г c
09:00.
Ответственное лицо за проведение закупа: Кыдыршаев Жарас, тел.: +7 7292
201401 доб. 03235, e-mail: zharas.kydyrshayev@petrom.com.

Бір көзден сатып алудың қорытындылары!!! «Тандай Петролеум» ЖШС, мекенжайы: 231010000, индекс 060000, Атырау қ., Геологский ауылдық округы. Теле
мұнара аумағы, 46 өнд.база, бір көзден тәсілімен сатып алуы қорытындысы
туралы хабарлайды:
Бір көзден тәсілімен сатып алу себебі: Осы тауарлардағы жергілікті мөлшердің
үлесі кем дегенде 65 (алпыс бес) пайызды құраған жағдайда ғана тауарлар сатып
алынады (тауарларды көмірсутек шикізатының аумағында сатып алу үшін)».
ӨСТ коды: 26.70.21.900 А
Лот №1 «Пакер механикалық осьтік орнату»
Жабдықтаушы атауы: «РД НПФ Пакер Казахстан» ЖШС-і
Жабдықтаушының ұсынып отырған бағасы ҚҚС-сыз: 6 154 062 теңге.
Ұсынылатын жұмыста пайыздық көріністегі жергілікті қамту бойынша әлеуетті
жеткізушінің міндеттемелері: 18%

Ито ги закупа из одног о ис точни ка!! ! Т ОО «Т а ндай Петр олеу м »,
местонахождение: 231010000, индекс 060000, г. Атырау, Геологский сельский
округ. Район телевышки, Промбаза 46, объявляет об итогах закупа способом из
одного источника:
Основание для закупа способом из одного источника: Закупаются товары при
условии, что доля местного содержания в этих товарах составит не менее 65
(шестьдесят пять) процентов (для закупа товаров в сфере углеводородного сырья)
Код СКП: 26.70.21.900 А
Лот №1 «Пакер с механической осевой установкой»
Наименование поставщика: ТОО «РД НПФ Пакер Казахстан»
Цена, предложенная поставщиком без учета НДС: 6 154 062 тенге.
Обязательства потенциального поставщика по местному содержанию в
предлагаемых работах, выраженные в процентах: 18%

«Қарақұдықмұнай» ЖШС, тіркелген мекен-жайы: Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 3
шағ. ауд., 81 ғим. (471010000), хабарлайды:
1. www.reestr.nadloc.kz сайтында орналастырылған баға ұсыныстары сауалдары
тәсілімен сатып алуды жүргізу туралы:

ТОО “Каракудукмунай”, зарегистрированное по адресу: Мангистауская область,
г. Актау, 3 микрорайон, зд.81 (471010000), объявляет:
1. о проведении закупа способом запроса ценовых предложений, размещенного
на сайте www.reestr.nadloc.kz:

№

1

2

сатыпалым
коды

2017.
ЦП159849

2017.
ЦП159936

3

2017.
ЦП159957

4

017.
ЦП159988

сатып-алым
тақырыбы
(ӨСЖ коды)

28.14.13.100 AГКДҚ БӨҚ ауа
компрессорын
жөндеу үшін
клапандар
жеткізу
20.59.59.990 AПропан
компрессорын
толықтай
жабдықтау үшін
пропанды
жеткізу
26.30.60.900 AЖоғары вольтті
желілерді
жөндеу үшін
электр
техникалық
материалдар
жеткізу
25.93.14.800 AМетиздер
жеткізу

ҚҚС
есептеуінсіз
теңгемен
сатыпалымға
бөлінген
сомасы

300 000.00

1 800 000.00

254 100.00

280 000.00

баға
ұсыныстарын
қабылдауды
бастау күні
және уақыты
(Астана қ.
уақыты)

баға
ұсыныстарын
қабылдауды
аяқтау күні
және уақыты
(Астана қ.
уақыты)

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

№

1

код закупки

предмет закупа
(код СКП)

2017.
ЦП159849

28.14.13.100 AПоставка
клапанов для
ремонта
компрессора
воздуха КИП
УКПГ

2

2017.
ЦП159936

3

2017.
ЦП159957

4

017.
ЦП159988

20.59.59.990 AПоставка
пропана для
дооснащения
пропанового
компрессора
26.30.60.900 AПоставка
электротехнических
материалов для
ремонта
высоковольтных
линий
25.93.14.800 AПоставка
метизов

сумма,
выделенная
для закупа, в
тенге без
НДС

дата и время
начала
приема
ценовых
предложений
(время г.
Астана)

дата и время
окончания
приема
ценовых
предложений
(время г.
Астана)

300 000.00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

1 800 000.00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

08.06.2017
10:00:00

15.06.2017
11:00:00

254 100.00

280 000.00
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 жылғы 29 маусым күні сағ. 15.00-де 2017 жылға
“ПАВЛОДАРЭНЕРГО” АҚ қажеттілігіне қосымша ШБ-5 шамотты кірпіштің 30,00
тоннасын сатып алу жөнінде қайта белгіленген ашық тендер өткізетінін
хабарлайды.
Жеткізу мерзімі: 30 күнтізбелік күн.
Жеткізу орны: Павлодар қ., 3-ЖЭО, Солтүстік өнеркәсіптік аймақ.
Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015
жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген «Табиғи монополиялар
субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер
(бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлері мен тарифтік
сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді
сатып алу ережесiнің» 7-т. көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін
барлық әлеуетті жеткізушілерге рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттама пакетін әлеуетті жеткізуші алуға берілген сенімхатты және
тендерлік құжаттаманың төлемі туралы құжатты ұсынғаннан кейін, Павлодар қ.,
Кривенко көш., 27 мекенжайы бойынша № 405 кабинетте 2017 жылғы 28 маусым
күні сағ. 15-00-ге дейін және жұмыс күндері сағ. 09.00-ден 13.00-ге дейін дейінгі
мерзімде алуға болады.
Тендерлік құжаттама пакетінің құны 1060 теңгені құрайды және
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың шотына «Эксимбанк Казахстан» АҚ-қа Алматы қ.,
БСК EXKAKZKA, ЖСК KZ979420022030000249, БСН 020640000163, СТН
451500014268 немесе бухгалтерияға төленеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
және ҚР мүгедектерінің қоғамдық бірлестігімен жасалатын тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді өндіретін ұйымдарға тендерлік құжаттама тегін ұсынылады.
Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін
жапсырылған конвертте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-қа мына мекен-жай бойынша
ұсына алады: Павлодар қ., Кривенко көш., 27, № 405 кабинет. Тендерлік
өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2017 жылғы 29 маусым сағ. 13-00-ге дейін.
Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия Павлодар қ.,
Қривенко көш., 27 мекен-жайы бойынша 2017 жылғы 29 маусым күні сағ. 15-00де ашады.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен және
мөрмен расталған сенімхатты ұсына отырып) тендерлік өтінімдер салынған
конвертті ашу кезінде қатыса алады. Табиғи монополия субъектісінің қызметтерін
(тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-та өткізілетін,
2017 жылға “ПАВЛОДАРЭНЕРГО” АҚ қажеттілігіне қосымша ШБ-5 шамотты кірпіш
сатып алу жөніндегі қайта белгіленген ашық тендерге бақылаушы ретінде қатыса
алады.
Сатып алуға арналған бағдарлы сома: 2 000 000,00 теңге.
Тендерге тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың пошталық мекенжайы:
140000, ҚР, Павлодар қ., Кривенко көш., 27.
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды (8-7182) 39-95-02 телефоны бойынша
алуға болады.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляет о проведении 29 июня 2017 года в 1500 час. открытого тендера по закупу дополнительно кирпича шамотного ШБ5 для нужд АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2017 год, в количестве 30,00 тонн.
Срок поставки: 30 календарных дней.
Место поставки: г. Павлодар, Северная промзона, ТЭЦ-3.
К участию в тендере допускаются все потенци альные поста вщики,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.7 Правил
закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые
усл уги, утвержд енных пр ик азом М инис тра Респ убли ки К азахстан от
20.01.2015г. №18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15-00 час. 28
июня 2017 года и в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов по адресу: г.
Павлода р, у л. К риве нко, 27, кабинет № 4 05 п осле пре доставле ния
потенциальным поставщиком доверенности на получение и документа об
оплате тендерной документации.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 1060 тенге и
вносится на счет АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в АО «Эксимбанк Казахстан»
г.Алматы, БИК EXKAKZKA, ИИК KZ979420022030000249, БИН 020640000163
л и б о в бу хг а л те р и ю . С у бъ е к та м м а л о г о п р е д п р и н и м а т е л ь с тв а и
организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми
общественными объединениями инвалидов РК тендерная документация
предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
представляются потенциальными поставщиками в АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, каб. № 405. Окончательный срок
предоставления тендерных заявок до 13-00 часов 29 июня 2017 года.
Ко нве рты с тен дер ным и зая вка ми бу дут вс крываться тенд ерн ой
комиссией в 15-00 часов 29 июня 2017 года по адресу: г. Павлодар, ул.
Кривенко, 27.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением
доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью)
могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
вп р а ве у ч а с тв о вать в к ач е с тве н а бл юд ате л е й в п р о во д и м о м АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» открытом тендере по закупу дополнительно кирпича
шамотного для нужд АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2017 год.
Ориентировочная сумма закупа – 2 000 000,00 тенге.
Почтовый адрес заказчик а тендера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 140000, РК,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дополнительную информацию и справки можно получить по тел. (8-7182)
39-98-86.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 жылғы 29 маусым күні сағат 11-00-де 2017 жылға
«3-ЖЭО күл үйіндісінің 1-ші кезегін күшейту» жұмыс жобасын әзірлеу бойынша
жұмыстарды сатып алу жөнінде ашық тендер өткізетінін хабарлайды:
Қызметтерді көрсету мерзімі: 2017 жылдың 6 айы ішінде.
Сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі және саны тендерлік құжаттамада
көрсетілген.
Қызметтердің көрсетілетін жері: Павлодар қ., 3-ЖЭО.
Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2015
жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген «Табиғи монополиялар
субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер
(бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлері мен тарифтік
сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді
сатып алу ережесiнің» 7-т. көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін
барлық әлеуетті жеткізушілерге рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттама пакетін әлеуетті жеткізуші алуға берілген сенімхатты және
тендерлік құжаттаманың төлемі туралы құжатты ұсынғаннан кейін, Павлодар қ.,
Кривенко көш., 27 мекенжайы бойынша № 405 кабинетте 2017 жылғы 28 маусым
күні сағ. 11-00-ге дейін және жұмыс күндері сағ. 09.00-ден 13.00-ге дейін дейінгі
мерзімде алуға болады.
Тен дерл ік құ жаттама п акетінің құны 1060 теңгені құрай ды ж әне
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың шотына «Эксимбанк Казахстан» АҚ-қа Алматы қ.,
БСК EXKAKZKA, ЖСК KZ979420022030000249, БСН 020640000163, СТН
451500014268 немесе бухгалтерияға төленеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
және ҚР мүгедектерінің қоғамдық бірлестігімен жасалатын тауарларды,
жұмыстар мен қызметтерді өндіретін ұйымдарға тендерлік құжаттама
тегін ұсынылады.
Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін
жапсырылған конвертте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-қа мына мекен-жай бойынша
ұсына алады: Павлодар қ., Кривенко көш., 27, № 405 кабинет. Тендерлік
өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2017 жылғы 29 маусым сағ. 09-30-ға дейін.
Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия Павлодар қ.,
Кривенко көш., 27 мекен-жайы бойынша 2017 жылғы 29 маусым күні сағ. 11-00де ашады.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен және
мөрмен расталған сенімхатты ұсына отырып) тендерлік өтінімдер салынған
конвертті ашу кезінде қатыса алады. Табиғи монополия субъектісінің қызметтерін
(тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-та өткізілетін,
2017 жылға «3-ЖЭО күл үйіндісінің 1-ші кезегін күшейту» жұмыс жобасын әзірлеу
бойынша жұмыстарды сатып алу жөніндегі ашық тендерге бақылаушы ретінде
қатыса алады.
Сатып алуға бөлінген бағдарлы сома: 105 млн.теңге.
Тендерге тапсырыс беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың пошталық мекенжайы:
140000, ҚР, Павлодар қ., Кривенко көш., 27.
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды (8-7182) 39-95-02 телефоны бойынша
алуға болады.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляет о проведении 29 июня 2017 года в 1100 час. открытого тендера по закупу работ по разработке рабочего проекта
«Наращивание дамб 1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3» на 2017 год.
Срок выполнения: 6 месяцев 2017 года.
Полный перечень закупаемых работ и их количество указаны в тендерной
документации
Место выполнения работ: г. Павлодар, ТЭЦ-3.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.7 Правил
закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг, затраты
на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или
их пред ельн ых ур овне й и тари фных смет на регул ируе мые услу ги,
утвержденных приказом Министра Республики Казахстан от 20.01.2015г. №18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11-00 час. 28
июня 2017 года и в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов по адресу: г.
Павл одар, у л. Кри венко, 27, кабинет № 405 пос ле пре доставл ения
потенциальным поставщиком доверенности на получение и документа об
оплате тендерной документации.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 1060 тенге и
вносится на счет АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в АО «Эксимбанк Казахстан»
г. А л м а ты, Б И К E X K A K Z K A , ИИ К K Z 9 7 9 4 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 2 4 9 , Б ИН
02 0640 000 163
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предпринимательства и организациям, производящим товары, работы и
услуги, создаваемыми общественными объединениями инвалидов РК
тендерная документация предоставляется бесплатно.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
п р е д с та вл я ю т с я
п о те н ци а л ь н ым и
п о с та вщ и к а м и
в
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27, каб. № 405.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 09-30 часов 29
июня 2017 года.
Кон верты с тенд ерными заявк ами буду т вск рыва ться те ндер ной
комиссией в 11-00 часов 29 июня 2017 года по адресу: г. Павлодар, ул.
Кривенко, 27.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением
доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут
присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками. Потребители
услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии вправе участвовать
в качестве наблюдателей в проводимом АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» открытом
тендере по закупу работ по разработке рабочего проекта «Наращивание дамб
1-ой очереди золоотвала ТЭЦ-3» на 2017 год.
Ориентировочная сумма закупа с НДС – 105 млн.тенге.
Почтовый адрес заказчика тендера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 140000, РК,
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Дополнительную информацию и справки можно получить по тел. (8-7182)
39-95-02.

«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 жылғы 24 мамырға тағайындалған 2017 жылға
«Павлодар Электржелістік Тарату Компаниясы» АҚ–тың қажеттіліктеріне
компьютерлер жиынтығын сатып алу жөніндегі ашық тендердің қорытындысымен
№1 лот бойынша - «EnSoft» ЖШС жеңімпаз болып танылғанын хабардар етеді,
сатып алу сомасы ҚҚС-пен 34 315 996,00 теңге».

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» сообщает, что по итогам открытого тендера по закупу
компьютеров в комплекте для нужд АО «Павлодарская Распределительная
Электросетевая Компания» на 2017 год, назначенного на 24.05.2017 года,
победителем закупа по Лоту №1 признан ТОО «EnSoft» с суммой закупа
34 315 996,00 тенге с учетом НДС».
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«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 2017 жылғы 29 маусым күні сағат 15-30-да 2017 жылға
“ПА ВЛОДАРЭНЕ РГО” АҚ қ ажеттілігі не тығызд ылығ ы кем інде 250г /м2
геотекстильдің 461 200 м2 көлемін сатып алу жөніндегі ашық тендерді өткізетінін
хабарлайды.
Жеткізілетін орын: Павлодар қ., 3-ЖЭО.
Жеткізу мерзім: 2017 жылғы 1 қазанға дейін.
Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015
жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен бекітілген «Табиғи монополиялар
субъектілерінің, шығындары реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер
(бағалар, алым ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлері мен тарифтік
сметалар бекіту кезінде ескерілетін тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді
сатып алу ережесiнің» 7-т. көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін
барлық әлеуетті жеткізушілерге рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттама пакетін әлеуетті жеткізуші алуға берілген сенімхатты және
тендерлік құжаттаманың төлемі туралы құжатты ұсынғаннан кейін, Павлодар қ.,
Кривенко көш., 27 мекенжайы бойынша № 405 кабинетте 2017 жылғы 28 маусым
күні сағ. 15-30-ға дейін және жұмыс күндері сағ. 09-00-ден – 13-00-ге дейінгі
мерзімде алуға болады.
Тен дерл ік құ жаттама п акетінің құны 1060 теңгені құрай ды ж әне
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың шотына «Эксимбанк Казахстан» АҚ-қа Алматы қ.,
БСК EXKAKZKA, ЖСК KZ979420022030000249, БСН 020640000163, СТН
451500014268 немесе бухгалтерияға төленеді. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне
және ҚР мүгедектерінің қоғамдық бірлестігімен жасалатын тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді өндіретін ұйымдарға тендерлік құжаттама тегін ұсынылады.
Әлеуетті жеткізушілер тендерге қатысу туралы тендерлік өтінімдерін
жапсырылған конвертте «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-қа мына мекен-жай бойынша
ұсына алады: Павлодар қ., Кривенко көш., 27, № 405 кабинет. Тендерлік
өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі 2017 жылғы 29 маусым сағ. 14-30-ға дейін.
Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді тендерлік комиссия Павлодар қ.,
Кривенко көш., 27 мекен-жайы бойынша 2017 жылғы 29 маусым күні сағ. 15-30да ашады.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен және
мөрмен расталған сенімхатты ұсына отырып) тендерлік өтінімдер салынған
конвертті ашу кезінде қатыса алады. Табиғи монополия субъектісінің
қызметтерін (тауарларын, жұмыстарын) тұтынушылар «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»
АҚ-та өткізілетін, 2017 жылға “ПАВЛОДАРЭНЕРГО” АҚ қажеттілігіне тығыздылығы
кемінде 250г/м2 геотекстиль сатып алу жөніндегі ашық тендерге бақылаушы
ретінде қатыса алады.
Сатып алуға бөлінген бағдарлы сома – 177 562 мың теңге. Тендерге тапсырыс
беруші «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-тың пошталық мекенжайы: 140000, ҚР, Павлодар
қ., Кривенко көш., 27.
Қосымша ақпаратты және анықтамаларды (8-7182) 39-95-02 телефондары
бойынша алуға болады.

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» объявляет о проведении 29 июня 2017 года в
15-30 час. открытого тендера по закупу геотекстиля плотностью не менее
250г/м2 в количестве 461 200 м2 для нужд АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на
2017 год.
Место поставки: г. Павлодар, ТЭЦ-3. Срок поставки: до 01 октября 2017 года.
К участию в тендере допускаются все потенци альные поста вщики,
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п.7 Правил
закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и услуг,
затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок
сборов) или их предельных уровней и тарифных смет на регулируемые
усл уги, утвержд енных пр ик азом М инис тра Респ убли ки К азахстан от
20.01.2015г. №18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 15-30 часов 28
июня 2017 года и в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов по адресу: г.
Павлода р, у л. К риве нко, 27, кабинет № 4 05 п осле пре доставле ния
потенциальным поставщиком доверенности на получение и документа об
оплате тендерной документации.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 1060 тенге и
вносится на счет АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в АО «Эксимбанк Казахстан»
г.Алматы, БИК EXKAKZKA, ИИК KZ979420022030000249, БИН 020640000163
л и б о в бу хг а л те р и ю . С у бъ е к та м м а л о г о п р е д п р и н и м а т е л ь с тв а и
организациям, производящим товары, работы и услуги, создаваемыми
общественными объединениями инвалидов РК тендерная документация
предоставляется бесплатно.
Те нде рн ые зая вк и н а у ча сти е в те нд ере , зап ечатан ные в ко нверты,
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в
АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» по адресу: г. Па влодар, ул. Кривенко, 27, к аб. №
40 5. О кон чател ьный с ро к п ред оставлен ия те нде рных зая вок д о 1 430 ч асо в 2 9 июн я 201 7 г од а.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией
в 15-30 часов 29 июня 2017 года по адресу: г. Павлодар, ул. Кривенко, 27.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением
доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью)
могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии
вп р а ве у ч а с тв о вать в к ач е с тве н а бл юд ате л е й в п р о во д и м о м АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» открытом тендере по закупу геотекстиля плотностью
не менее 250г/м2 для нужд АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2017 год.
Ориентировочная сумма закупа с НДС – 177 562 тыс. тенге. Почтовый
адрес заказчика тендера АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» 140000, РК, г. Павлодар,
ул. Кривенко, 27.
Дополнительную информацию и справки можно получить по тел. (8-7182)
39-95-02.

«Эдванс Майнинг Технолоджи» ЖШС (заңды және нақты мекенжайы:
050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17 үй, «Нурлы-Тау» ЖФО, 4Б ғимараты,
701 кеңсе) жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде
ТЖҚ сатып алу Ережелеріне сәйкес баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алуды
өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Сатып алу нысаны: Мысты сілтісіздендіру бойынша минизауыттың аумағын
физ.күзету бойынша қызметтер.
Сатып алуға: ҚҚС-сыз 8 400 000 теңге бөлінді;
Қызмет көрсету орны: өнд.база, Саяқ а., Қарағанды облысы.
Қызмет көрсету мерзімі: 01.07.2017 ж-дан 31.12.2017 ж-ға дейін.
Баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі: хабарлама жарияланған күннен бастап және
21.06.2017 ж. 10:00 –ге дейін http://reestr.nadloc.kz сайтында.
Баға ұсыныстарын қарастыру орны, күні мен уақыты: сайт: http://reestr.nadloc.kz,
11:00 21.06.2017 ж.
Жеткізушіге талаптар: Жеткізуші http://reestr.nadloc.kz сайтында тіркелу
керек, осы қызметтерді көрсетуді растайтын тиісті лицензиялар (рұқсаттар),
кепілдемелік хаттар болу қажет. Баға ұсыныстары, күзет қызметін жүзеге
асыратын тұлғалардың АҚЖ сақтандыруды, білім беруді, персоналды
тамақтандыруды, қаруларды, техниканы, көлікті, киім-кешектерді сатып
алуды қосқанда, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығындарды
қ ос у к ер ек . Қ ызме тте рд і к өр с ету үш і н тө л ем а л дын- а ла төл е мс із,
қызметтерді ұсыну фактісі бойынша ай сайын жүзеге асырылады. Аумақ
алаңы - шамалы 30 га, келесілерді қосады: аумаққа жанасып жатқан
минизауыт, күкірт қышқылы қоймасы, әкімшілік – тұрмыстық кешен, сорап
станциялары. Постта тәулік бойы кем дегенде 2 сарбаз-күзетші көлемінде
физикалық күзет болу керек.
Келісім-шартты бекіту мерзімі: жеңімпазды жариялаған күннен бастап бес күн.
Келісім-шарт жобасын http://reestr.nadloc.kz сайтынан алуға болады.
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты: Лебеденко Ирина Георгиевна,
тел.: +7 (727) 311 15 73, эл. адресі: info@amtech.kz.
Сатып алу жүзеге асырылған 2017 ж. 22 мамыр жер қойнауын пайдалануға
№5089 келісім-шарт. Сатып алу коды: 2017.БҰ-159773, реестрдің интернет-ресурс
адресі http://reestr.nadloc.kz.

ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи» (юридический и фактический адрес:
050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 17, ПФЦ «Нурлы-Тау», здание 4Б, офис
701) объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений,
в соответствии с Правилами приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию.
Предмет закупа: Усл уги по физ. охране терри тории миниза вода по
выщелачиванию меди.
На закуп выделено: 8 400 000 тенге, без НДС.
Место оказания услуг: пром.база, пос.Саяк, Карагандинской области.
Срок оказания услуг: с 01.07.2017 г. до 31.12.2017 г.
Срок представления ценовых предложений: со дня публикации объявления и
до 10:00 21.06.2017 г. на сайте: http://reestr.nadloc.kz.
Место, дата и время рассмотрения ценовых предложений: сайт: http://
reestr.nadloc.kz, 11:00 21.06.2017 г.
Требования к поставщику: Поставщик должен быть зарегистрирован на сайте:
http://reestr.nadloc.kz, иметь соответствующие лицензии (разрешения),
подтверждающие возможность оказание данных услуг, рекомендательные
письма. Ценовые предложения должны включать все расходы, связанные с
поставкой услуг, включая страхование ГПО лиц, осуществляющих охранную
деятельность, обучение, питание персонала, приобретение вооружения, техники,
транспорта, обмундирования. Оплата за поставку услуг будет производиться
помесячно, по факту предоставления услуг, без предоплаты. Площадь территории
– около 30 га, включает: минизавод, склад серной кислоты, административнобытовой комплекс, насосные станции, прилегающую территорию. На посту должна
находиться круглосуточно физическая охрана в количестве не менее 2 бойцов –
охранников.
Срок заключения договора: пять дней со дня публикации победителя. Проект
договора можно получить на сайте: http://reestr.nadloc.kz
Ответственный за подготовку и проведение закупа: Лебеденко Ирина
Георгиевна, тел.: +7 (727) 311 15 73, эл. адрес: info@amtech.kz.
Контракт на недропользование №5089 от 22 мая 2017 г., в рамках которого
осуществляется закуп. Код закупки 2017.ЦП-159773, aдрес интернет-ресурса
реестра http://reestr.nadloc.kz

Каспий маңындағы аймақта көмірсутегі шикізатынын өндіру және барлаумен
шұғылданатын Алматы қ .,Әл-Фараби, 77/7 даңғылы, «Есентай Тауэрс»БО, 14
қабатта орналасқан «Lucent Petroleum» ЖШС ашық конкурс қортындысын
хабарлайды. Сатып алудың нысаны «Lucent Petroleum» ЖШС объектілерінің
өнеркәсіптік қауіпсіздік Декларациясын әзірлеу. ӨСТ коды: 74.90.15.000 A. Сатып
алудың коды: 2017.ОК-156133 Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://
www.reestr.nadloc.kz. Ашық конкурс арқылы сатып алудың жеңімпазы ретінде «ATS
Company» танылсын.

Т О О « L u c e n t P e t r o l e u m » , н а хо д я щ и й с я п о а д р е с у : г. А л м ат ы;
Пр ос пек т А ль -Фа ра би, 77 /7 БЦ Ес ен тай Тауэ рс 14 этаж (К од КАТО
75 000 00 00) о бъ явл яет и тог и заку па сп осо бо м о ткр ытого ко нк урс а:
Ра зра ботк а Де кл ара ции п ром ышл ен ной безо пас нос ти объек то в ТОО
«L uce nt Pe tro le um» . Код С КП: 74 .9 0.1 5.0 00 A Код за ку пки : 2 01 7.О К15 613 3 ад рес ин терн ет- рес урса си сте мы: htt p:/ /www.re est r.n adlo c.k z.
При знать п обеди тел е м зак у па сп ос о бо м откр ыто го к он к ур с а: ТО О
«ATS Co mpa ny»

«Брендт» ЖШС (заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
110700, Жетіқара қ., 6/56 м-н) Қазақстан Республикасының инвестициялар және
даму Министрінің 2016 жыл 30 қаңтар № 96 бұйрығымен бекітілген «Жер қойнауын
пайдалану бойынша операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді алу Ережесіне» сәйкес бір көзден сатып
алу тәсілімен байқаудың қорытындыларын шығару туралы хабарлайды 2017.БК159899 - Электронды өтетін бөлме

ТОО «Брендт» (юр. адрес: Республик а Казахстан, Костанайская область,
110700, г.Житикара, мкрн 6/56.) в соответствии с «Правилами приобретения
товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию»,
утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 30 января 2016 года № 96 объявляет о подведении итогов
конкурса способом из одного источника 2017.ОИ-159899 - Электронная
проходная

Лот №

Атауы

1

Электронды өтетін бөлме

Өлш.бір.

Саны

№ лота

Наименование

7

1

Электронная проходная

Жеткізуші: «Logitex-Market» ЖШС хаттаманың сомасы 581 758.90 теңге
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты: Тайгульдинов Данияр
Байдаулетович телефон 8 (71435) 4-92-06.

Ед.изм

Кол-во
7

Поставщик: ТОО «Logitex-Market» сумма протокола 581 758.90 тенге
Ответственный за подготовку и проведение закупа: Тайгульдинов Данияр
Байдаулетович телефон 8 (71435) 4-92-06.
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Петропавл қ. Строительная к., 23 «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС келесі тауарды сатып алу бойынша ашық тендер өткізетінін жариялайды:
Лот №1 – ППУ ПЭ 530/710 түйісін оқшаулау үшін жиынтық, саны 144 дана.
Жеткізудің талап етілген мерзімі: 2017 жылдың 2-4 тоқсаны
Тауарлар Петропавл қ. жеткізілуі қажет.
Тендерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрі 2015 жылғы 20 қаңтардан №18 бұйрығымен бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді
(бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті деңгейлерін және тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар
мен қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ережесінің 7 тармағында көрсетілген біліктілік талаптарға сәйкес келетін барлық әлеуетті
жеткізушілерге қатысуға мүмкіндік беріледі.
Тендерлік құжаттамалар пакетін 2017 жылғы «29 » маусымды қоса алғанда 12:00 сағат 00 минутқа дейін келесі мекен-жайдан: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5
кабинет, сағ. 9.00-ден 18.00-ге дейін тендерлік комиссия хатшысынан қолма қол немесе через представителя, өзімен бірінші басшы қолып қойып мөр басылған
сенімхаты бар өкілі арқылы алуға болады.
Тендерлік құжаттама тегін беріледі.
Тендерге қатысу үшін әлеуетті жеткізушілер тендерлік өтінімдерін конвертке салып, «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС-ға келесі мекенжай бойынша тапсырулары
тиіс: Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215, №5 кабинет.
Тендерлік өтінімдер 2017 жылғы «30 » маусымды қоса алғанда 10:00 сағат 00 минутқа дейін соңғы күні қабылданады.
Тендерлік өтінімдері бар конверттерді тендерлік комиссия 2017 жылғы «30 » маусымда қоса алғанда 12:00 сағат 00 минутқа дейін келесі мекен-жайда ашады:
Петропавл қ., Жамбыл к-сі, 215.
Сатып алуға бөлінген қаражат көлемі:
Лот №1 – ППУ ПЭ 530/710 түйісін оқшаулау үшін жиынтық, саны 144 дана – 7 380 мың теңге, ҚҚС-пен.
Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы және мөрімен куәландырылған сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді
ашу барысына қатыса алады.
Табиғи монополия субъектісі қызметінің тұтынушылары «Петропавл Жылу Жүйелері» ЖШС өткізетін қызметтерді сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға
құқылы.
Қосымша анықтамалар мен ақпараттарды 8 (7152) 31-43-92 телефоны арқылы алуға болады.
071400, Семей қ., Фрунзе к-сі, 122 мекенжайында орналасқан «Алел» ҚаржыИнвестициялық Корпорация» Акционерлік Қоғамы (Тапсырыс беруші), баға
ұсынысы Сұранысының басталатындығын хабарлайды
Атауы:

Лот
№

1

ТЕТРАБОРҚЫШҚЫЛДЫ НАТРИЙ
ЧДА (техникалық
тапсырмаға
сәйкес)

Өлш.
бір.

Саны

Килограмм

6
200.00

Бағасы, теңге,
ҚҚС-сыз

3 472 000.00

Жеткізу мерзімі
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн

Акционерное общество «Финансово-Инвестиционная Корпорация «Алел»
(Заказчик), находящееся по адресу: 071400 г.Семей, ул.Фрунзе, 122, объявляет
о начале Запроса ценовых предложений
№
лота

1

Наименование:
НАТРИЙ ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ
ЧДА (согласно
технического
задания)

Ед.
изм.

Колво

Килограмм

6
200.00

Стоимость,
тенге, без НДС

Срок поставки
10 календарных
дней с даты
заключения
договора

3 472 000.00

Сатып алудың №-рі: www.reestr.nadloc.kz сайтында 2017.БҰ-159937 –
ТЕТРАБОРҚЫШҚЫЛДЫ НАТРИЙ.
Байқау өтініштерін/Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу мерзімі: 16.06.2017
08:00:00
Конверттерді ашу күні мен уақыты: 16.06.2017 08:00:00
Қорытындыларды шығару күні мен уақыты: 16.06.2017 08:15:00
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты тұлға: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com.
Сатып алу туралы келісім-шартқа қол қойылу мерзімі: қорытындыларды шығару
күнінен бастап 10 жұмыс күні
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талап: www.reestr.nadloc.kz адресі бойынша
жергілікті мөлшер бойынша Агенттіктің сайтында міндетті тіркелу, тіркелген
құжаттаманы жүктеп алу.
Қос ымша ақпа ратты 8(7 2 22) 56 37 27 тел ефоны және /нем есе
ainash.tursynkhanova@nordgold.com электронды поштасы арқылы алуға болады

№ закупки на сайте www.reestr.nadloc.kz. 2017.ЦП-159937 - НАТРИЙ
ТЕТРАБОРНОКИСЛЫЙ
Срок окончания приема конкурсных заявок/ценовых предложений: 16.06.2017
08:00:00
Дата и время вскрытия конвертов: 16.06.2017 08:00:00
Дата и время подведения итогов: 16.06.2017 08:15:00
Ответственное лицо за подготовку и проведение закупа: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com
Срок подписания договора о закупках: 10 (рабочих дней с даты подведения
итогов)
Требование к потенциальному поставщику: обязательно зарегистрироваться
на сайте Агентства по местному содержанию по адресу www.reestr.nadloc.kz,
скачать прикрепленную документацию
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(72 22) 56 37 27
и/или по адресу электронной почты: ainash.tursynkhanova@nordgold.com.

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 4-ш/а, 18-ғимарат, «Теңіз» б/о
орналасқан «Ком-Мұнай» ЖШС-гі PR#10072296 (70) сұранымына сәйкес
тауарлар баға ұсыныстарына сұраныс жасау әдісімен сатып алу өткізетіні туралы
жариялайды.

ТОО «Ком-Мунай», Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 4 мкр., зд. 18, б/ц
«ТЕНИЗ», объявляет закуп товаров способом запроса ценовых предложений
согласно заявке PR#10072296 (70).

Лот
№

Сатып алынатын ТЖҚ-ның
атауы және қысқаша
(толық) сипаттамасы

Алуға бөлінген
сома ҚҚС
есептеусіз бiрақ
шығын бiрге
болатын барлық
есептеуiмен

Сатып алу коды және
интернет-қор жүйесінің
мекенжайы

1

2

3

4

1

Айырып-қосқыш
жұдырықша

75 000.00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159914

Баға ұсыныстарының жеткізілуінің басталуы: 2016.08.09 сағ. 10:10-нан бастап.
Баға ұсыныстарының жеткізілуінің аяқталуы: 2016.08.16 сағ. 10:00-ға дейін
Сатып алуды өткізуге жауапты тұлға: Асқарова Эльвира, тел.: +7 7292 201401
қос. 03148, э-поштасы: Elvira.askarova@petrom.com.

Лот
№

Наименование и краткое
(дополнительное)
описание ТРУ

Сумма
выделенная на
приобретение
без учета НДС,
но с учетом всех
сопутствующих
затрат

Код закупки и адрес
интернет-ресурса
системы

1

2

3

4

1

Переключатель
кулачковый

75 000.00

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-159914

Дата и время начало приема ценовых предложений: 09.08.2016 г.,10:10 ч.
Дата и время око нчания приема ценовых предложе ний: 16.08.2016
г.,10:00 ч.
Ответственное лицо за проведение закупа: Аскарова Эльвира, тел.: +7 7292
201401 доб. 03148, e-mail: Elvira.askarova@petrom.com

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 030000, Бөкенбай батыр көшесі, 2, «Dastan Center» БО, 2 қабат, №204б каб. (151000000) мекенжайында
орналасқан «ТетисАралГаз» ЖШС, http://reestr.nadloc.kz интернет ресурсында баға ұсынысын сұрау тәсілімен төмендегі келесі сатып алулардың қорытындыларын
хабарлайды.
Сатып алу
коды

Лот
№

ӨСТ коды

ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Жеткізушінің атауы (тегі, аты)

Нақты орналасқан
жерінің мекенжайы

ҚҚС есебінсіз
ұсынылған баға

2017.БҰ158732

1

27.11.50.400 A

Талдауыштың қуат алу көзі

ENERGOTECHNIC

Бостандық ауданы;
Сәтпаев көшесі 9А 35

128 800.00

ТОО «ТетисАралГаз», находящееся по адресу Республика Казахстан, Актюбинск ая обл., г. Актобе, 030000, улица Бокенбай батыра, 2, БЦ «Dastan
Center», 2 этаж, каб. №204б (151000000), объявляет об итогах нижеследующих закупов способом запроса ценовых предложений на интернет ресурсе
http:// reestr.nadloc.kz.
Код закупки

Лот
№

Код СКП

Краткое описание ТРУ

Наименование (фамилия,
имя) потенциального
поставщика

Адрес фактического
местонахождения

Предложенная
цена, без учета
НДС

2017.ЦП158732

1

27.11.50.400 A

Блок питания анализатора

ENERGOTECHNIC

Бостандыкский район;
Улица Сатпаева 9А 35

128 800.00
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«Атыраумұнай» ЖШС (әаот 231010000, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 62) келесі
тауарларды сатып алу бойынша баға ұсынысын сұрау тәсілімен өткізілген сатып
алулардың қорытындыларын хабарлайды: сатып алу коды: 2017.БҰ-158660,
интернет-ресурс адресі: reestr.nadloc.kz.

ТОО «Атыраумунай» (като 231010000, г.Атырау ул.Смагулова 62) объявляет об
итогах проведении закупов способом запроса ценовых предложений по закупке
следующих товаров: код закупки: 2017.ЦП-158660 адрес интернет ресурса:
reestr.nadloc.kz.

Лот
№

Атауы

ҚҚС-сыз
теңгемен
сома

№
лота

Наименование

Ед.
изм.

1

Цемент сспц
500-д 20

147 000

1

Цемент сспц
500-д 20

Тонна условная

2

Ұсақталған тас
фракция 5-20

м3

10

120 000

2

Щебень
фракция 5-20

м3

10

3

Құйма еден

кг

900

59 700

3

Наливной пол

кг

900

4

Линолеум
(коммерциялық)

м2

250

799 000

4

Линолеум
(коммерческий)

м2

250

5

Тегістеу ГФ 021 МЕМСТ
25129-82

кг

1250

75 000

5

Грунтовка ГФ 021 ГОСТ
25129-82

кг

1250

6

Бентонит
МЕМСТ 2817789

кг

1250

75 000

6

Бентонит
ГОСТ 2817789

кг

1250

220 500

7

Водоэмульсия
акриловая

кг

1125

7200

8

Гипс
строительный

кг

300

494 000

9

Панель ПВХ

м2

17

ТОО Отан
2030

Костанайская
область Улица
Бородина 155
155

шт

16

ТОО Отан
2030

Костанайская
область Улица
Бородина 155
155

м2

16

шт

2

Өлш.
бір.

Шартты
тонна

Саны

6

7

Акрил
суэмульсия

кг

1125

8

Құрылыс гипсі

кг

300

9

Панель ПВХ

м2

17

10

Бөлме аралық
құлпымен есік
210*0,8 см
МЕМСТ 662988

дн

16

11

Кафель

м2

16

12

Сыртқы темір
есік 210*0,9 см

дн

2

13

Аспа төбе

м2

28

14

Өңдейтін
бұрыш

Метр/
п

170

15

ПГС

м3

10

Жеңімпаздың
атауы

Жеңімпаздың
орналасқан
жерінің
мекенжайы

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Пилатус
ЖШС

Шымкент қ.,
Северо-запад
1475

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Отан 2030
ЖШС

Қостанай
облысы
Бородина к-сі,
155 155

Отан 2030
ЖШС

Қостанай
облысы
Бородина к-сі,
155 155

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Компания
Континент
Петролеум
ЖШС

Атырау қ.,
Досмухамбетов
к-сі, Корпус 139/
А1

Двери с
замком
межкомнатные
210*0,8 см
ГОСТ 6629-88

Кол

6

499 000

10

40 000

11

140 000

12

42 000

13

Потолок
подвесной

м2

28

42 500

14

Угольник
отделочный

Метр/
п

170

100 000

15

ПГС

м3

10

Кафель

Дверь
наружный
железный
210*0,9 см

Наименование
победителя

Адрес местонахождения
победителя

Сумма,
тенге без
НДС

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

147 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

120 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

59 700

ТОО
Пилатус

г.Шымкент
Северо-запад
1475

799 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

75 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

75 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

220 500

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

7200

494 000

499 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

40 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

140 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

42 000

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

42 500

ТОО
Компания
Континент
Петролеум

г.Атырау Улица
Досмухамбетова
Корпус 139/А 1

100 000

Маңғыстау облысы, 130000 Ақтау қ., 14 мөлтекаудан, 61 ғимарат, «Звезда Актау»
бизнес орталығы (ӘАОТ 471010000) мекенжайы бойынша орналасқан
«Құрманғазы Петролеум» ЖШС келесі лот бойынша ашық байқау өткізетіндігін
хабарлайды: Салық тіркелімдерін дайындау. ӨСТ бойынша код 69.20.31.600.
Бөлінген сома – 17 388 470 теңге, ҚҚС есебінсіз. Интернет-ресурс адресі:
reestr.nadloc.kz, сатып алудың коды – 2017.АБ-159894

ТОО «Курмангазы Петролеум», расположенное по адресу: Мангистауская
область, 130000 г.Актау, 14 микрорайон, здание 61 бизнес центр «Звезда Актау»
(КАТО 471010000) объявляет о проведении открытого конкурса по лоту:
Подготовка налоговых регистров. Код по СКП 69.20.31.600 A. Выделенная сумма
– 17 388 470 тенге, без учета НДС. Адрес интернет-ресурса: reestr.nadloc.kz,
код закупки – 2017.ОК-159894

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13 мекенжайында орналасқан
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ «Шкафтарды бөлшектеу және бақылау
мен өлшеу аспаптарын Арысқұм МДАЦ-ға көшіру» бойынша 2017.OК-159630,
№ПҚҚР/17-079 ашық конкурсының өткізілетінін хабарлайды. Құны: 8 696 310,00
теңге, ҚҚС-сыз. Тізілімнің интернет-ресурсының мекенжайы: http://reestr.nadloc.kz

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», расположенное по адресу: 120014,
г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, объявляет о проведении открытого конкурса
2017.ОК-159630, ПККР/17-079 «Демонтаж шкафов и перенос оборудования
КИПиА на ЦППН, Арыскум». Стоимость: 8 696 310,00 тенге без учета НДС.
Адрес интернет-ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
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«Meerbusch» ЖШС, Ақтау қ., Маңғыстау обл. баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып
алу қорытындыларын хабарлайды «№PR-MT-17-076, 077 өтініші бойынша
материалдар»:

ТОО «Meerbusch», г. Актау Мангистауской обл. сообщает об итогах закупа
способом запроса ценовых предложений: «Материалы по заявке № PR-MT-17076, 077»

ЛОТ
№

ЛОТ
№

1

9

ӨСТ
коды

Өлш. ТЖҚ қысқаша
бір. сипаттамасы
Саны

1 дн

Турбокомпрессор
GP
№1020296
(түпнұсқа)
қозғалтқыш
үшін G 3516

50
20.13.
24.330 литр
B

Шоғырландырғыш
батареялар
үшін
электролит

28.13.
25.300
A

Жеткізушінің
атауы

Нақты
ҚҚС
орналасқан есебінсіз
жерінің
ұсынылған
мекенжайы
баға

SAMRUK Жеке
кәсіпкер

Ақтау қ.,
Квартал 29
1
мөлтек869 000,00
аудан 8 102

Байжаунов
Максот
Мангыстауулы
Жеке кәсіпкер

Маңғыстау
облысы 26
мөлт.
Корпус 21 4

19 900.00

Келесі лоттар бойынша:

1

9

Код
СКП

28.13.
25.300
A

Ед
изм.
Колво

1 шт

20.13.
24.330 50
литр
B

Краткое
описание
ТРУ

Турбокомпрессор
GP
№1020296
(оригинал)
для
двигателя G
3516
Электролит
для аккумуляторных
батарей

Наименование
поставщика

Адрес
фактического
местонахождения

Индивидуальный
предприниматель
SAMRUK

г.Актау
Квартал 29
микрорайон 8
102

Индивидуальный
предприниматель
Байжаунов
Максот
Мангыстауулы

Мангистауская
область 26
мкр. Корпус
21 4

Предложенная
цена, без
учета НДС

1
869 000,00

19 900.00

По лотам:

№

ӨСТ коды:

ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Саны

№

Код СКП:

Краткое описание ТРУ

Количество

2

28.29.23.100 A

Аралық қабат №2528374 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

1 дн

2

28.29.23.100 A

Прокладка №2528374 (оригинал) для
двигателя G 3516

1 шт

3

28.29.23.100 A

Аралық қабат №1S4810 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

1 дн

3

28.29.23.100 A

Прокладка №1S4810 (оригинал) для
двигателя G 3516

1 шт

4

28.29.23.100 A

Аралық қабат №1S6595 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

1 дн

4

28.29.23.100 A

Прокладка №1S6595 (оригинал) для
двигателя G 3516

1 шт

5

28.29.23.100 A

Аралық қабат №7L4302 (түпнұсқа) қозғалтқыш
үшін G 3516

2 дн

5

28.29.23.100 A

Прокладка №7L4302 (оригинал) для
двигателя G 3516

2 шт

6

28.29.23.100 A

Аралық қабат №1525705 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

2 дн

6

28.29.23.100 A

Прокладка №1525705 (оригинал) для
двигателя G 3516

2 шт

7

28.29.23.100 A

Аралық қабат №4W9725 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

1 дн

7

28.29.23.100 A

Прокладка №4W9725 (оригинал) для
двигателя G 3516

1 шт

8

28.29.23.100 A

Аралық қабат №5G1442 (түпнұсқа)
қозғалтқыш үшін G 3516

2 дн

8

28.29.23.100 A

Прокладка №5G1442 (оригинал) для
двигателя G 3516

2 шт

баға ұсыныстарының жоқ болуына байланысты өтпеді деп танылды. Сатып
алудың коды: 2017.ЦП-158342, Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://
www.reestr.nadloc.kz/.

признан несостоявшимся, в связи с отсутствием ценовых предложений. Код
зак упки : 201 7.ЦП-1583 42, адрес Интернет-рес урса системы: http ://
www.reestr.nadloc.kz/.

Атырау қ., Бірлік а., Геологопоисковая к-сі, 8 мекенжайы бойынша орналасқан
«Төбеарал Ойл» ЖШС, ортақ Қазақстан Республикасының инвестициялар және
даму Министрінің 2015 жыл 27 ақпан айындағы № 253 бұйрығына және Қазақстан
Республикасының энергетика Министрінің 2015 жыл 27 наурыз айындағы № 241
бұйрығына сәйкес, баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алу қорытындыларын
хабарлайды.
Сатып алу коды 2017.БҰ-158875
Сатып алу нысаны: Элеватор
1 лот – Элеватор ВМ.ЭХЛ-73-35 (СКҚ иілгіш құбырларына арналған» МЕМСТ
633-80)
2 лот – Элеватор ВМ.ЭХЛВ-73-35 (Ұштары отырғызылған СКҚ үшін)
Байқау жеңімпазы: «Emron» ЖШС
Ұсынылған баға:
1 лот – ҚҚС есебінсіз 219 500 теңге
2 лот – ҚҚС есебінсіз 259 000 теңге
Сұрақтар (7122)396527 телефоны бойынша, e-mail: DenisKarminskiy@gmail.com.

ТОО «Тобеарал Ойл» расположенное по адресу г. Атырау, п.Бирлик,
ул. Геологопоисковая 8, объявляет о итогах закупа способом запроса
це но вых п ре дл оже ни й с ог ла сно с овмес тн ог о п ри каза Ми нис тр а по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года
№ 253 и Министра энергетики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 241.
Код Закупа 2017.ЦП-158875
Предмет закупа: Элеватор
1 лот – Элеватор ВМ.ЭХЛ-73-35 (для гладких труб НКТ» ГОСТ 633-80)
2 лот – Элеватор ВМ.ЭХЛВ-73-35 (для НКТ с высаженными концами)
Победитель конкурса: ТОО «Emron»
Предложенная сумма:
1 лот – 219 500 тенге без учёта НДС
2 лот – 259 000 тенге без учёта НДС
В о п р о с ы п о т е л е ф о н а м ( 7 1 2 2 ) 3 9 6 5 2 7 , e - m a i l : D e n i s K a r mi n s k i y
@g ma il .c om

Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, 18 ғимарат,
«Теңіз» б/о орналасқан «Тасбулат Ойл Корпорейшн» ЖШС-гі PR#10097470
сұранымына сәйкес ашық сайысын өткізу туралы хабарлайды.

ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн», Республика Казахстан, 130000, г. Актау, 4
микрорайон, зд. 18, б/ц «Тениз» объявляет о проведении открытого конкурса
согласно заявке PR#10097470 по закупу:

Лот
№

Сатып алу коды және
интернет-қор жүйесінің
мекенжайы

Лот
№

Сатып алынатын ТЖҚ-ның
атауы және қысқаша
(толық) сипаттамасы

Алуға бөлінген
сома ҚҚС
есептеусіз бiрақ
шығын бiрге
болатын барлық
есептеуiмен

Наименование и краткое
(дополнительное)
описание ТРУ

Сумма
выделенная на
приобретение
без учета НДС,
но с учетом всех
сопутствующих
затрат

Код закупки и адрес
интернет-ресурса
системы

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Ұңғыманы Күрделі Жөндеу
туралы жұмыстар

800 000 000

new.reestr.nadloc.kz
2017.ОК-159556

1

Работы по Капитальному
Ремонту Скважин

800 000 000

new.reestr.nadloc.kz
2017.ОК-159556

Сатып алуды өткізуге жауапты тұлға: Мерсалимова Асель, тел.: +7 7292 201405
қос. 03134, э-поштасы: assel.mersalimova@petrom.com

Ответственная за проведение закупа: Мерсалимова Асель, тел.: +77292 201405
доб. 03134, e-mail: assel.mersalimova@petrom.com

«Фирма Ада Ойл» ЖШС филиалы (Ақтөбе қ., Бөкенбай батыр к-сі, 2 үй, «Дастан»
БО, 6-7 қабат) ашық байқау қорытындыларын хабарлайды: ӨСТ коды 45.20.21.300
A Башенкөл к/о арнайы техникаға жоғарғы қысым құбыршаларын жөндеу,
диагностикалау бойынша қызметтер. Байқау өтініштерінің жоқ болғандығына
байланысты сатып алу өтпеді деп танылды. Сатып алудың коды және интернетресурстың, жүйенің адресі: 2017.АБ-157336, reestr.nadloc.kz

Филиал ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Актобе, улица Бокенбай батыра, дом 2, БЦ
«Дастан», 6-7 этаж) объявляет об итогах открытого конкурса: код СКП
45.20.21.300 A Услуги по диагностике, ремонту рукавов высокого давления на
спецтехнику мр. Башенколь. Признать закуп несостоявшимся в связи с
отсутствием конкурсных заявок. Код закупки и адрес интернет-ресурса, системы:
2017.ОК-157336, reestr.nadloc.kz.
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Информация о исполнении инвестиционной программы Филиала Канал имени Каныша Сатпаева РГП "Казводхоз" за третий год реализации с 01 октября
2015 года по 30 сентября 2016 года
количество в
натуральных
показателях

Информация о плановых и фактических объемах
предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)

№
п/п

Наименование
регулируемых услуг и
обслуживаемая
территория

Наименование
мероприятий

единица
измерения

план

факт

Период
предоставления услуг
в рамках
инвестиционной
программы

1

отчет о
прибылях
и убытках,
тыс.
тенге

сумма инвестиционной программы

план

факт

отклонение

причины отклонения

1 911
850
подача воды по каналу
(Павлодарская и
Карагандинская,
Акмолинская области)

тыс.м3. 466124 389088

подача воды по
распределительным
сетям (пос. Молодежный
Карагандинский области,
пос. Шидерты
Павлодарской области)

тыс.м3.

988,1

548

ПУЭ

586,7

284,6

КУЭ

401,4

209

601,4

361,7

ПУЭ

176,6

201

КУЭ

424,8

160,7

отвод и очистка сточных
вод (пос. Молодежный
Карагандинский области,
пос. Шидерты
Павлодарской области)

тыс.м3.

производство, передача
и распределение
тепловой энергии (пос.
Молодежный
Карагандинский области,
пос. Шидерты
Павлодарской области)

тыс.
Гкал

24,32

30,88

ПУЭ

12,67

13,33

КУЭ

11,65

17,55

передача и
распределение
электрической энергии
(пос. Молодежный
Карагандинский области,
пос. Шидерты
Павлодарской области)

тыс.
Квт.ч.

ПУЭ

39717,8 48618,1

8744

КУЭ

01 октября
2015 года
по 30
сентября
2016 года

01 октября
2015 года
по 30
сентября
2016 года

01 октября
2015 года
по 30
сентября
2016 года

01 октября
2015 года
по 30
сентября
2016 года

01 октября
2015 года
по 30
сентября
2016 года

10361,5

30973,8 38256,6
Раздел 1. Приборы,
инструмент

Измеритель параметров
силовых
трансформаторов “К5403”

28.03.2016 г.,
01.06.2016 г.
объявлялись,
дважды по итогам
гос. закупок конкурс
не состоялся.
перенесено на 2017
год с увеличением
суммы - 1 072,0 тыс.
тенге. Заключен
договор № 276 от
03.04.2017 года.
Срок поставки
03.05.2017г.

шт.

1

1

549

0

549

Электронный тахеометр

шт.

2

2

3 571

3 571

0

Исполненно 100%

GPS приемник с
оснасткой

шт.

1

1

5 822

5 822

0

Исполненно 100%
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информация о фактических условиях и
размерах финансирования
инвестиционной программы
заемные
средства

собственные
средства

амортизация

507 088,0 252 177,3

332,2

2 498,4

7 576,7

бюджетные
средства

прибыль

519 488,7 252 177,3

1 993,4

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной
программы с показателями утвержденными в инвестиционной программе

-

-

-

-

Улучшение
производственных
показателей, %, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)
факт
прошлого
года

-

-

-

-

-

-

факт
прошлого
года

факт
текущего
года

снижение потерь,
%,по годам
реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)
план

факт
текущего
года

факт
прошлого
года

факт
текущего
года

-

-

-

факт
текущего
года

Снижение износа
(физического) основных
фондов (активов), %, по
годам реализации в
зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы (проекта)

разъяснение
отклонения достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
снижение
утвержденной
аварийности по
инвестиционной
годам реализации
программе
в зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
(проекта)

45

38

37,8

31

64,00

65,00

13,07

13,07

100,00

100,00

13,71

13,71

36

37

-

-

0

0

-

-

73

74

5,2

5,2

75

75

2,9

2,9

36

41
2,9

2,65

60

60

-

-

-

Объем фактических
потерь меньше
планового в связи с
уменьшением объема
воды на испарение изза климатических
условий
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Информация о плановых и фактических объемах
предоставления регулируемых услуг (товаров,
работ)
Наименование мероприятий

единица
измерения

количество в
натуральных
показателях
план

факт

Итого по разделу 1

Период
предоставления услуг
в рамках
инвестиционной
программы

отчет о
прибылях
и убытках,
тыс.
тенге

сумма инвестиционной программы

план

факт

отклонение

9 942

9 393

549

причины отклонения

Раздел 2. Учет электрической энергии

Монтаж первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110 кВ насосных
станций филиала “Канал имени К.
Сатпаева” Павлодарского управления
эксплуатации

Затраты на технический надзор
“Монтажа первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110 кВ насосных
станций филиала “Канал имени К.
Сатпаева” Павлодарского управления
эксплуатации
Затраты на авторский надзор “Монтажа
первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110 кВ насосных
станций филиала “Канал имени К.
Сатпаева” Павлодарского управления
эксплуатации

Модернизация системы связи канала
имени К.Сатпаева

Услуга

Услуга

Услуга

Услуга

191 566

1

1

1

1

-

1

4 993

740

62 749

В 2014 году был заключен договор №99
от 04.03.2014 г. с TOO “Akmola
Construction” на выполнение
строительно-монтажных работ по
данному проекту. Стоимость работ
составляла 369 547,5 тыс. тенге . В
сзязи с неисполнением договорных
обязательствданный договор
расторгнут.
В 2015 году в связи с девальвацией
национальной валюты увеличена
стоимость основного оборудования,
трансформаторов тока и напряжения
220-110кВ, был произведен перерасчет
сметной документации, с
прохождением повторной гос.
экспертизы. Стоимость проекта
составила 585,5 млн.тг. В марте 2016
191 566
году опубликован конкурс по
государственным закупкам работ по
монтажу первичного оборудования.
Конкурс признан несостоявшимся, в
связи с отклонением всех конкурсных
заявок потенциальных поставщиков. В
июне 2016 год опубликован повторный
конкурс, по результатам которого
победителем заключен договор № 645
от 02.08.2016 года на сумму 515,5
млн.тг. ТОО “Строительная корпорация
АЗИЯ”. В период действия договора
подрядной организацией работы
должным образом не велись, не
смотря на направленные неоднократно
в его адрес претензий. Таким образом,
работы в 2016 году не велись. По
сведениям подрядчика,
предоставленным в ходе
совещательных переговоров,
оборудование, подлежащее поставке,
заказано им на заводе изготовителя,
имеется подписанный между ними
договор, осуществлен авансовый
платеж, оборудование изготавливается.
Договор продлен до 31.10.2017 г.

4 993

740

62 749

Затраты на технический надзор
“Модернизация системы связи канала
имени К.Сатпаева”
Затраты на авторский надзор
“Модернизация системы связи канала
имени К.Сатпаева”
Итого по разделу 2

В связи с перерасчетом проекта
увеличилась сумма на 2 917,2
тыс.тенге. На сайте гос. закупок было
опубликовано 24.11.2016 г., вскрытие
конвертов 30.12.2016 г. Заключен
договор № 5 от 20.01.2017 г., так как
срок реализации проекта до 31.10.2017
г. технический надзор проводиться
паралельно с реализацией проекта
В связи с перерасчетом проекта
увеличилась сумма на 431 тыс. тенге.
Заключен договор № 760 от 26.08.2016
г. Срой действия договора истек
31.12.2016 года. Однако в связи с тем,
что реализация самого проекта
планируется в 2017 году затраты на
авторский надзор, согласно Закона “ О
государственных закупках” будет
объявляться повторно.
14.10.2016 г., 28.10.2016 г. Дважды
объявлялись, дважды был отменен
РГУ “ Комитет внутреннего
государственного аудита МФ РК”.
Опубликован на сайте гос. закупок,
вскрытие 21.04.2017 года. 19.04.2017 г.
конкурс был отменен ГУ “ Комитет
внутренего государственного аудита
МФРК”
25.10.2016 г. объявлялись, по итогам
гос. закупок конкурс не состоялся.
Перенесен на 2017 год.

Услуга

1

150

150

По мере заключения договора по
проекту “Модернизация системы связи
канала имени К.Сатпаева”, будут
выполнятся работы Филиалом “ Су
метрология” РГП Казводхоз.
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Итого по разделу 2

260 261

0

260 261

Раздел 3. Оснащенность и
укрепленность гидротехнических
объектов

Оснащенность и укрепленность
гидротехнических объектов филиала
“Канал имени К.Сатпаева”.
Перегораживающие сооружение №103

Услуга

1

Итого по разделу 3

29 913

0

29913

29 913

0

29913

По данному проекту в 2014 году истек
срок государственной экспертизы, в
данный момент ведутся работы по
корректировке рабочего проекта, а
далее прохождение гос. экспертизы. В
2016 году были проведены гос. закупки
по корректировке рабочего проекта, по
итогам гос. закупок конкурс не
состоялся. В 2017 году включены
затраты по корректировке рабочего
проекта для дальнейшего исполнения.

Раздел 4. Прочие
Павлодарское управление

Щековая дробилка СМД-109

шт.

1

0

Итого по разделу 4

9 441

0

9441

9 441

0

9441

30.03.2016 г., 23.06.2016 г., 22.08.2016 г.
объявлялись, трижды по итогам гос.
закупок конкурс не состоялся.
Запланирован на 2017 год с
увеличением цены - 19 525,0 тыс. тенге.
В 2017 году опубликован на сайте гос.
закупок, вскрытие 29.04.2017 г.

Раздел 5. Реконструкция подстанций
насосных станций

Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ
для внешнего электроснабжения
насосных станций №20,21,22 филиала
“Канал имени К.Сатпаева”
расположенных в Карагандинской
области

В период с августа по сентябрь 2015
года закуп работ по реконструкции был
проведен способом конкурса, однако
конкурс был признан несостоявшимся.
В связи с чем, принято решение о
проведении повторной закупки.
Заключен договор № 725 от 12.08.2016
г. Сумма договора составила 1 135 944
301 010 36 138 264872,4 тыс. тенге. Филиал “Енбек-Семей” РГП
“Семей” . Однако работы не были
выполнены. Подрядчику неоднократно
направлялись письма с претензиями, с
требованиями предоставить график
выполнения работ, с требованиями
ускорить процесс выполнения работ.
Договор продлен с подрядной
организацией и срок выполнения работ
до 12 мая 2017 года.

Услуга

1

Затраты на технический надзор
“Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ
для внешнего электроснабжения
насосных станций №20,21,22 филиала
“Канал имени К.Сатпаева”
расположенных в Карагандинской
области”

Услуга

1

13 677

0

13677

Затраты на авторский надзор
“Реконструкция ОРУ подстанций 110 кВ
для внешнего электроснабжения
насосных станций №20,21,22 филиала
“Канал имени К.Сатпаева”
расположенных в Карагандинской
области”

Услуга

1

2 271

0

2271

Итого по разделу 5

Заключен договор № 836 от 12.10.16 г.
Перенесен на 2017 год.

Заключен договор № 759 от 26.08.2016
г. Период действия договора 2016-2017
гг.

316 958 36 138 280 820

Всего за 3 год реализации ДКРЕМ

626 515 45 531 580984,4

Переходящие мероприятия со второго года реализации, за период с 01.10.2014г. по 30.09.2015г.
Раздел 6. Учет электрической энергии
Монтаж первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110кВ насосных
станций филиала “Канал именени К.
Сатпаева” Карагандинского управления
эксплуатации
Затраты на технический надзор
“Монтажа первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110кВ насосных
станций филиала “Канал именени К.
Сатпаева” Карагандинского управления
эксплуатации

Услуга

1

232
684

-232 684

Исполненно 100%

Услуга

1

4 886

-4 886

Исполненно 100%
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Затраты на авторский надзор “Монтажа
первичного оборудования
(трансформаторов напряжения,
трансформаторов тока) комплекса
автоматической системы коммерческого
учета электрической энергии на границе
раздела балансовой принадлежности на
подстанциях 220-110 кВ насосных
станций филиала “Канал именени К.
Сатпаева” Карагандинского управления
эксплуатации

1

Услуга

0

0

0

0

237 570

-237 570

Компьютеры и офисная техника

0

2 599

-2 599

Итого по разделу 5

0

2 599

-2 599

0

5 699

-5 699

5 699

-5 699

119

-119

Итого по разделу 6

Работы выполнены, однако акт
выполненных работ не подписан ввиду
того ТОО “Синтез” уклоняется от
подписиакта и не представляет
платежные документы на оплату.
Местонахождение не известно.

Раздел 5. Оргтехника

Раздел 6. Мебель
Мебель
Итого по разделу 6
Раздел 7. Прочие
Электротехника

0

Средства связи

0

0

0

Итого по разделу 7

0

119

-119

Всего по переходящим мероприятиям со
2 года реализации

0

245 987,0 -245 987

Дополнительные мероприятия за счет прибыли предприятия
Раздел 8. Затраты по проектным
работам
Работы по проекту “Реконструкция русла
протоки Белой канала имени К.
Сатпаева”, в том числе

Услуга

1

1 этап - реализация в 2016 году

0

365 817

-365 817

0

365 817

-365 817

Исполненно 100%

2 этап - реализация в 2017 году
Затраты на проектно-изыскательские
работы по рабочему проекту
“Реконструкция русла протоки Белой
канала имени К. Сатпаева”,

Услуга

1

0

32 370

-32 370

Исполненно 100%

Затраты на услуги по проведению
государственной экспертизырабочего
проекта “Реконструкция русла протоки
Белой канала имени К. Сатпаева”

Услуга

1

0

2 616

-2 616

Исполненно 100%

Затраты на проектно - изыскательские
работы по реконструкции плотины № 87
ГУ -4

Услуга

1

0

21 882

-21 882

Исполненно 100%

Услуга

1

0

5 127

-5 127

Исполненно 100%

Затраты на услуги по выполнению
проектно - сметной документации “
Реконструкция склада ГСМ в
Павлодарском управлении эксплуатации
филиала Канал имени К. Сатпаева”
Итого по разделу 8

0

427 812,0 -427 812

Раздел 9. Лаболатория качества воды
Аквадистиллятор ПЭ-2205 (5л/в час)

шт.

2

0

273

-273

Исполненно 100%

Низкотемпературная печь SNOL 58/350
(сушильный шкаф)

шт.

2

0

494

-494

Исполненно 100%

Высокотемпературная печь SNOL 7,2/
1100 (муфельная печь)

шт.

2

0

1 056

-1 056

Исполненно 100%

Микроскоп бинокулярный МС 50 Mikros

шт.

2

0

230

-230

Исполненно 100%

Шкаф вытяжной сдвоенный

шт.

2

0

818

-818

Исполненно 100%

Холодильник (специальный с
температурой и замком)

шт.

2

0

260

-260

Исполненно 100%

PH - метр РН-150МИ

шт.

2

0

138

-138

Исполненно 100%

Механические одноканальные дозаторы
переменного объема 1-10 мл

шт.

2

0

77

-77

Исполненно 100%

Механические одноканальные дозаторы
переменного объема 100-1000 мл

шт.

1

0

32

-32

Исполненно 100%

0

3 378,0

-3 378

Итого по разделу 9.
Раздел 10. Прочие
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Котел водогрейный типа котла универсал М

шт.

1

0

2 600

-2 600

Исполненно 100%

Доска магнитно-маркерная на стойке

шт.

4

0

97

-97

Исполненно 100%

Брошюратор

шт.

1

0

19

-19

Исполненно 100%

Модем

шт.

1

0

38

-38

Исполненно 100%

Дизель насосный агрегат ДНА-1Д630/90а

шт.

1

0

9 580

-9 580

Исполненно 100%

Портативная УКВ радиостанция KENW OOD

шт.

10

0

200

-200

Исполненно 100%

Расходомер Взлет МР УРСВ-510Ц

шт.

2

0

776

-776

Исполненно 100%

Клещи токоизмерительные

шт.

1

0

182

-182

Исполненно 100%

Цифровой высокоточный мультиметр

шт.

1

0

230

-230

Исполненно 100%

Цифровая термовоздушная паяльная станция с
паяльником и блоком питания

шт.

1

0

59

-59

Исполненно 100%

Измеритель сопротивления петли фаза-нуль

шт.

1

0

88

-88

Исполненно 100%

Клещи токовые

шт.

1

0

95

-95

Исполненно 100%

Мегаомметр

шт.

2

0

220

-220

Исполненно 100%

Омметр

шт.

1

0

389

-389

Исполненно 100%

Испытательный комплекс

шт.

1

0

2 600

-2 600

Исполненно 100%

Прибор миллиометр Мико-7

шт.

1

0

423

-423

Исполненно 100%

Измеритель сопротивления заземления ИС-20

шт.

1

0

120

-120

Исполненно 100%

Прибор электроизмерительный многофункциональный
43101

шт.

1

0

350

-350

Исполненно 100%

Автономный сварочный агрегат

шт.

1

0

899

-899

Исполненно 100%

Затвор аварийно-ремонтный 2,0*2,1-8,26

шт.

6

0

22 452

-22 452

Исполненно 100%

Счетчик воды турбинный

шт.

2

0

242

-242

Исполненно 100%

Трансформатор трехфазный двухобмоточный масляный
модели ТМ-40/6/04 У1

шт.

1

0

500

-500

Исполненно 100%

Устройство микроконтроллерное

шт.

5

0

739

-739

Исполненно 100%

Холодильник лабораторный

шт.

3

0

354

-354

Исполненно 100%

Аппарат сварочный электрогидравлический

шт.

2

0

1 545

-1 545

Исполненно 100%

Станок шиномонтажный

шт.

1

0

435

-435

Исполненно 100%

Стенд для статической и динамической балансировки
колес

шт.

1

0

386

-386

Исполненно 100%

Переплетная машина

шт.

1

0

60

-60

Исполненно 100%

Лодка алюминевая г/п 0,500

шт.

3

0

2 685

-2 685

Исполненно 100%

Программа АВС “ПИР”

шт.

1

0

60

-60

Исполненно 100%

шт.

1

0

536

-536

Исполненно 100%

Автоматизированный учет рабочих средст измерений и
эталонов
Итого по разделу 12.

0

48 959

-48 959

Всего по дополнительным мероприятиям

0

480 149

-480 149

Всего:

626 515

771 666

-145 151

«Сары Қазына» ЖШС (100300, Балқаш қ., Мир к-сі, 4-үй, № 2 бизнес-орталығы)
жер қойнауын пайдалану операцияларын жүргізу кезінде ТЖҚ сатып алу
ережелеріне сәйкес баға ұсынымдарын сұрау тәсілімен сатып алу өткізу туралы
жариялайды. Жеткізушілер http:/reestr.nadloc.kz сайтында тіркелуі тиіс.
Сатып алу нысаны: Зертханаға арналған материалдар
Сип аттам а ме н шарттың жобас ы www.ree str.n adloc .kz сайтында
орналастырылған.
Сатып алуға бөлінгені барлығы: ҚҚС есептемегенде 572 000.00 теңге.
Сатып алу коды: 2017.ЦП- 159989
Баға ұсынымдарын қабылдау: 08.06.2017 ж. сағат 08:00-ден бастап.
Баға ұсынымдарын жеткізудің ақырғы мерзімі: 14.06.2017 ж. сағат 16:00 дейін.
Сатып алуды дайындау және өткізу үшін жауапты тұлға: Исабекова Гульмира,
тел./факсы: +7 (71036) 7 79 76, эл. адресі: tendering@sarykazna.kz,
omts@sarykazna.kz , omts_irina@sarykazna.kz
Тапсырыс берушінің 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей ТЖҚ-ны сатып алуды
жүзеге асырудан бас тартуына жол беріледі.

ТОО «Сары Казна» (100300, г. Балхаш, ул. Мира, д. 4, Бизнес-центр № 2)
объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений в
соответствии с Правилами приобретения ТРУ при проведении операций по
недропользованию.
Предмет закупа: Материалы для лаборатории
Спецификация и проект договора размещены на сайте www.reestr.nadloc.kz.
Всего на закуп выделено 572 000 тенге, без НДС.
Код закупки: 2017.ЦП- 159989
Прием ценовых предложений: 08.06.2017 г. с 08:00
Окончательный срок предоставления ценовых предложений: 14.06.2017 г до
16:00
Ответственный за подготовку и проведение закупа: Исабекова Гульмира, тел./
факс: +7 (710 36) 7 79 76, эл. адрес: tendering@sarykazna.kz, omts@sarykazna.kz ,
omts_irina@sarykazna.kz
Допускается отказ Заказчиком от осуществления закупа ТРУ не позднее 5 (пяти)
рабочих дней

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би к., 13 мекенжайында орналасқан «Көлжан»
ЖШС бір көзден алу тәсілімен өткізілген сатып алудың қорытындыcын
жариялайды – Жеңіл автокөліктерді ұсыну қызметтері (№ 1057 келісімшарттық
аумақ). ӨСЖ коды – 01.61.10.430 A. Жеткізуші – «Бастау-S» ЖШС, сомасы – 285
251 976 теңге, ҚҚС-ны қоспағанда. Жергілікті қамту пайызы – 100%.
Бір көзден сатып алуды жүзеге асыру негізі: қағидалардың 95-тармағының 1тармақшасы (17-0391)

ТОО «Кольжан», расположенное по адресу: 120014, г. Кызылорда, ул. Казыбек
би 13, объявляет об итогах закупа способом из одного источника – Услуги по
предоставлению легковых автомашин (контрактная территория № 1057). Код
СКП – 01.61.10.430 A. Поставщик – ТОО «Бастау-S», на сумму – 285 251 976 тенге
без учета НДС. Процент по местному содержанию – 100%.
Основание для осуществления закупа из одного источника: пп.1 п.95 Правил
(17-0391)
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”Қаражыра” АҚ (заңды мекенжайы: ҚР, ШҚО, 071412, Семей қ., Боранбай би
көшесі, 93), № 107 келісім-шарт, бір көзден, сатып алулардың қорытындыларын
хабарлайды:
Лот
Негізі осы ЖеткіКелісімЖеткізушінің
ТЖҚ қысқаша
№
Ережеге зушімен шартты
атауы және
сипаттамасы
бекіту
сәйкес
ұсымекенжайы
мерзімі
нылған
сома

АО “Караж ыра” (юридический адрес: РК.ВКО.071412. г.Семей. БиБоранбая. 93). контракт № 107 сообщает. об итогах закупки из одного
источника:
№ Краткое описание
ОсноЦена
Срок
Наименование и
лозаклювание
предлоадрес
ТРУ
та
чения
согласно женная
поставщика
настояпостав- договора
щих
щиком
Правил

2017.БК-159869 - №105 Тығыздама SKF 100*140*12 HMSA10 RG, Қол қою
күні: 07.06.2017

2017.ОИ-159869 - №105 Сальник SKF 100*140*12 HMSA10 RG, Дата подписи:
07.06.2017

ХатҚРЭМ
27.03.2015
тамаға
Подшипник - 2007
қол
ЖШС, Павлодар
ж. №241
1
бұйрығы 4 330.36 қойған
қ., Генерал
күннен
Дюсенов Құрылыс
96 т. 3 т.
бастап 10
“апаттық
4
шығу”
жұмыс
күні
2017.БК-159873 - №105 Мойынтірек 3182120, Қол қою күні: 07.06.2017

10
пп8. п.96
Приказ
Рабочих ТОО Подшипник дней со
2007, г.Павлодар
МЭРК от
дня
1
27.03.2015г. 4 330.36
Генерала
подпиДюсенова
№241
сания
“аварийСтроение 4
ный
протокола
выход”
2017.ОИ-159873 - №105 Подшипник 3182120, Дата подписи: 07.06.2017

Армирланған
тығындама
(тығыздама) 2.2100*140*12

1

ҚРЭМ
27.03.2015
ж. №241
Мойынтірек
бұйрығы
3182120 (NN3020K)
96 т. 3 т.
“апаттық
шығу”

Хаттамаға
AVTOPROMқол
PODSHIPNIK
қойған
ЖШС, Шығыс
41
542.86
күннен
Қазақстан облысы
бастап 10 Қабанбай Батыр
жұмыс
көшесі 87/2
күні

2017.БК-159875 - №105 арқандар МЕМСТ 7669-80, Қол қою күні: 07.06.2017
ХаттамаҚРЭМ
ға қол
Элион ЖШС,
Болат арқан МЕМСТ 27.03.2015
308
қойған
7669-80 д.39 мм
ж. №241
228.57
Қарағанды
бұйрығы
күннен
облысы
бастап 10 Кирпичная көшесі
2 Болат арқан МЕМСТ
96 т. 3 т.
832
“апаттық
000.00
жұмыс
21а
7669-80 д.45,5 мм
күні
шығу”
2017.БК-159892 - №30550 ҚТБ материалдары, Қол қою күні: 07.06.2017
1

1
2
3
4
5

6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Алюминий кәстрөл
10 л
Алюминий кәстрөл
5л
Тортқа арналған
силикон форма
300*200 мм
Салаттарға
ҚРЭМ
арналған фарфор 27.03.2015
ж.
тәрелкелер д.15 см
Тот баспайтын метбұйрығы
96 т. 35 т.
дан дуршлаг 56 см
(үлгі тапсырыс
“100 АЕКтан
берушіге)
Пакеттер орамы
аспайды”
500 дн (үлгі
тапсырыс берушіге)
Психометрикалық
гигрометр ВИТ-2

3

Хаттамаға
Маженова Ж.Х.
қол
ЖК, Шығыс
қойған
22
Қазақстан
800.00
күннен
облысы/Семей қ.,
бастап 10 Бозтаев 17 Е, 249
жұмыс
күні
10
000.00
10
500.00

1

2

3

4
5

Жанармай сүзгіш
FC-502MP

Теңгерімнің
(башмактың)
төлкесі 53202918074 (551112918074-01)
Домалақ сұққы
5320-3414032
Ұштықтың астары
жоғарғы 53203414066

12
000.00

ХатҚРЭМ
11
тамаға
қол
27.03.2015 000.00
ж. №241
қойған
күннен
бұйрығы
96 т. 3 т.
6 000.00 бастап 10
жұмыс
“апаттық
шығу”
күні
2 000.00
600.00

2

2

4
5
6
7

Конысбаева
Бакыт ЖК, ҚР
ШҚО Семей қ.,
Автодорожная ксі 2В

8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2017.БК-159806 - №30597 - АЦ (11544/11532/11520/11568/11419/11501), Қол
қою күні: 07.06.2017
Теңгерімнің
(башмактың)
төлкесі 53202918074 (551112918074-01)

1

1

30
000.00

1 300.00
ХатҚРЭМ
3 900.00
27.03.2015 360.00
тамаға
қол
ж.
180.00
бұйрығы 1 950.00 қойған
96 т. 35 т. 1 020.00 күннен
“100 АЕК300.00 бастап 10
жұмыс
тан
20
аспайды”
250.00
күні
2 800.00

пп8. п.96
10
ТОО AVTOPROMРабочих
Приказ
PODSHIPNIK,
МЭРК от
дней со
Восточнодня
Казахстанская
1
Подшипник
27.03.2015г.
41
3182120 (NN3020K)
№241
542.86
подпиобласть Улица
сания
улица Кабанбай
“аварийный
протоБатыра 87/2
кола
выход”
2017.ОИ-159875 - №105 канаты ГОСТ 7669-80, Дата подписи: 07.06.2017
пп8. п.96
Канат стальной
Приказ
ГОСТ 7669-80 д.39
МЭРК от
27.03.2015г.
мм
Канат стальной
№241
ГОСТ 7669-80 д.45,5 “авариймм
ный
выход”

308
228.57
832
000.00

10
Рабочих
дней со
дня
подписания
протокола

ТОО Элион,
Карагандинская
область Улица
Кирпичная 21а

2017.ОИ-159892 - №30550 Материалы СБО, Дата подписи: 07.06.2017

22
300.00
11
160.00
15
000.00

Кексқа арн.форма
35
тот.басп.
000.00
2017.БК-159898 - №30550 ҚТБ материалдары, Қол қою күні: 07.06.2017
Құбыр 50/1000
Құбыр 50/3000
Құбыр 20/2000
Құбыр 20/1000
Үштармақ 50*20*50
Муфта 50
Муфта 20
Шойын винтель d50 (рес.)
Аж.адаптер d-50
бұрандамен

Манжета
армированная
(сальник) 2.2100*140*12

Альккор ЖШС,
Шығыс-Қазақстан
облысы Өтепбаев
52 105
Oil VKO ЖШС,
Усть-Каменогорская көшесі,
Құрылыс 2А

Альккор ЖШС,
Шығыс-Қазақстан
облысы Өтепбаев
52 105

Кастрюля алюмин.
22
10 л
300.00
Кастрюля алюмин. 5
11
л
160.00
Форма силиконовая
15
для торта 300*200
000.00
мм
10
Тарелки
пп.35. п.96
30
Приказ
000.00 Рабочих
ИП Маженова
фарфоровые для
дней со
салатов д.15 см
МЭРК от
Ж.Х., Восточно27.03.2015г.
22
дня
Казахстанская
Дуршлаг из
подпинержавейки 56 см
“не
800.00
область/г.Семей
сания
Бозтаева 17 Е,
(образец заказчику) привышает
протоРуллон пакетов 500 100 МРП”
10
249
шт (образец
000.00
кола
заказчику)
Гигрометр
10
психометрический
500.00
ВИТ-2
Форма для кекса
35
нерж.
000.00
2017.ОИ-159898 - №30550 Материалы СБО, Дата подписи: 07.06.2017
Труба 50/1000
Труба 50/3000
пп.35. п.96
Труба 20/2000
Труба 20/1000
Приказ
МЭРК от
Тройник 50*20*50
Муфта 50
27.03.2015г.
Муфта 20
“не
Винтель чугунный d- привышает
50 (росс.)
100 МРП”
Адаптер неразбор.
d-50 с резьб.

1 300.00
10
3 900.00
360.00 Рабочих
180.00 дней со
1 950.00
дня
1 020.00 подпи300.00
сания
прото20
250.00
кола
2 800.00

ИП Конысбаева
Бакыт, РК ВКО
г.Семей, ул
Автодорожная 2В

2017.ОИ-159806 - №30597 - АЦ (11544/11532/11520/11568/11419/11501), Дата
подписи: 07.06.2017

1

Втулка балансира
(башмака) 53202918074 (551112918074-01)

2

Фильтр топливный
FC-502MP

3

Втулка балансира
(башмака) 53202918074 (551112918074-01)
Палец шаровой
5320-3414032
Вкладыш
наконечника
верхний 53203414066

4
5

12
000.00

10
пп8. п.96
Приказ
11
Рабочих
дней
со
МЭРК от
000.00
27.03.2015г.
дня
подпи№241
“аварий- 6 000.00 сания
протоный
выход”
кола
2 000.00
600.00

ТОО Альккор,
ВосточноКазахстанская
область
Утепбаева 52 105
ТОО Oil VKO,
г.Семей УстьКаменогорская
Строение 2 А

ТОО Альккор,
ВосточноКазахстанская
область
Утепбаева 52 105
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6
7

8

9

10

11

12

13
14

Ұштықтың астары
төменгі 53203414067
Жинақта
мойынтірекпен
кардан білігінің
табан ағашы 532052201025-10
Жинақта артқы
рессора 33082912012

19

600.00

6

Жанармай сүзгіш
21230-1117010-02
(NF-2109)

Мутовин С.П. ЖК,
Шығыс Қазақстан
облысы, Семей қ.,
Шәкәрім даңғ., 15
Крюкова Н.В. ЖК,
Шығыс Қказақстан
облысы/Семей
Қ.Ә., Найманбаев
267

2 062.50

Oil VKO ЖШС,
Усть-Каменогорская көшесі,
Құрылыс 2А

3 066.00

Дәнекерлеу сымы
0,8, Св-08Г2С - О
МЕМСТ 2246-70 (кг)

Артқы рессора УАЗ
3163-2912010-02
Жинақта
компрессор 532053509015
Жанармай шланг
8*14 (Құбырша 816атм, Қысым
құбыршасы МБС
Б(1)-2-80мм)

22
812.65

26
500.00
46
919.64

Крюкова Н.В. ЖК,
Шығыс Қказақстан
облысы/Семей
Қ.Ә., Найманбаев
267

5 178.60

Өлш.
бірл.

1

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

Қозғалтқыш Камаз 740.30-260

дн

3

Басқарумен және ілінісу
бөлшектерімен, бөлгішпен
берілісті ауыстырғыш қорап
152 170 005
Басқарумен және ілінісу
бөлшектерімен, бөлгішпен
берілісті ауыстырғыш қорап
154.1700051-30
Артқы белдік картері 6511524001007
Блоктау механизмімен орта
белдік картері 651152501007
Жинақта артқы күпшек 651153104010-22
Басқы беріліс 483 532052502010-30

дн

1

дн

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

5
6
7

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

10

Фильтр топливный
21230-1117010-02
(NF-2109)

3 066.00

12

Лоттың атауы

4

2 062.50

Байсаков Р.Ш.,
Семей Қ.Ә. Засядько көшесі 89

ӨСТ

28.92.61.300
A

Регулятор
напряжения 28В 5А
Камаз 7312.3702

11

Лот
№

3

9

Подъемцентр
ЖШС, Шығыс
Қазақстан
облысы, Семей қ.,
Утепбаев 1, 54

«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Ақтөбе қ, Бөкенбай батыр ксі, 2, “Dastan Center” БО, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау тәсілімен (№81-86 АТЦ Камаз-ға қосалқы бөлшектер) тауарларын сатып алатындығын хабарлайды:

2

8

Рессора задняя в
сборе 33082912012

7 000.00

95
200.00

Кернеу реттегіш 28В
5А Камаз 7312.3702

7

Вкладыш
наконечника
нижний 53203414067
Крестовина
карданного вала с
подшипниками в
сборе 532052201025-10

Са- ҚҚС есебінны
сіз сома

600.00

7 000.00

ИП Мутовин С.П.,
ВосточноКазахстанская
область г. Семей.
пр. Шакарима 15

95
200.00

ИП Крюкова Н.В.,
ВосточноКазахстанская
область/Семей
Г.А. Найманбаева
267
ТОО Oil VKO,
г.Семей УстьКаменогорская
Строение 2 А
ТОО
Подъемцентр,
ВосточноКазахстанская
область/г.Семей
Утепбаева 1, 54

Проволока
сварочная 0,8, Св08Г2С - О ГОСТ
2246-70 (кг)

22
812.65

Рессора задняя УАЗ
3163-2912010-02

26
500.00

ИП Байсаков Р.Ш.,
г.Семей Улица
Засядько 89

46
919.64
5 178.60

ИП Крюкова Н.В.,
ВосточноКазахстанская
область/Семей
Г.А. Найманбаева
267

13

Компрессор в сборе
53205-3509015
14
Шланг топливный
8*14 (Рукав 8-16атм,
Рукав напорный
МБС Б(1)-2-80мм)

АО «Altyn Ex Com pany» (местонахождение: 030000, г. Актобе, ул. Бокенбай
батыра, 2, БЦ “Dastan Center”, 5 этаж) объявляет закуп товара (№81-86 АТЦЗапасные части на Камаз) способом запроса ценовых предложений:
№
лота

СКП

11 670 000

1

980 600

2

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

2

2 120 000

3

28.92.61.300
A

дн

8

1 646 720

4

дн

4

912 000

5

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

дн

2

222 000

6

дн

5

1 761 700

7

28.92.61.300
A
28.92.61.300
A

Наименование лота

Ед.
изм

Кол- Сумма без
во учета НДС

Двигатель Камаз 740.30-260

шт

3

11 670 000

Коробка перемены передач с
делителем, управлением и
деталями сцепления 152 170
005
Коробка перемены передач с
делителем, управлением и
деталями сцепления
154.1700051-30
Картер заднего моста 6511524001007
Картер среднего моста с
механизмом блокировки
65115-2501007
Ступица задняя в сборе
65115-3104010-22
Главная передача 483 532052502010-30

шт

1

980 600

шт

2

2 120 000

шт

8

1 646 720

шт

4

912 000

шт

2

222 000

шт

5

1 761 700

Сатып алу коды: 2017.БҰ-159947.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.06.17 ж. 14:00 (Астана
уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.06.2017 ж. 14:00 -де (Астана
уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-82, (іш. 1021).

Код закупки: 2017.ЦП-159947
Дата начала приема ценовых предложений: 08.06.17 г. 14:00 (время
Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.06.2017 г. в 14.00 (время
Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-82, (вн. 1021).

«КЕН-САРЫ» ЖШС, Ақтау қ., Маңғыстау обл. баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып
алу өткізетіндігін хабарлайды. Сатып алудың нысаны: «№ PR-ET-17-25 өтініші
бойынша материалдар»:

ТОО «КЕН-САРЫ» г. Актау Мангистауской области объявляет о проведении закупа
способом запроса ценовых предложений. Предмет закупа: «Материалы по
заявке № PR-ET-17-25»:

ЛОТ
№

ӨСТ коды

ТЖҚ сипаттамасы

ҚҚС-сыз бөлінген
сома

ЛОТ
№

Код СКП

Наименование

Выделенная
сумма, без учета
НДС

1

26.51.65.990 B

Бірқалыпты түсіру құрылғысы АTS
48 C32Q 160кВт, 3Р 380V
орамның кернеуі 220 В 50 Гц

702 214,29

1

26.51.65.990 B

Устройство плавного пуска АTS 48
C32Q 160кВт, 3Р 380V
напряжение катушки 220 В 50 Гц

702 214,29

Баға ұсыныстары 09.06.2017 10:00-ден 15.06.2017 18:00 дейін қабылданады.
Сатып алу коды: 2017.ЦП-159827, Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://
www.reestr.nadloc.kz.

Прием ценовых предложений с 10:00 09.06.2017 до 18:00 15.06.2017. Код
зак упки : 201 7.ЦП- 1598 27, адре с интерне т-рес урса системы: http ://
www.reestr.nadloc.kz .
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«Алел» қаржы-инвестициялық корпорациясы» акционерлік қоғамы, ШығысҚазақстан облысы; Семей Қ.Ә.; Семей қ.; Фрунзе көшесі, 122 (ӘАОТ коды
632810000). Баға ұсынысын сұрау тәсілімен ТЖҚ сатып алуды хабарлайды, сатып
алудың нысаны:

Акционерное общество «Финансово-инвестиционная корпорация «Алел»,
Восточно-Казахстанская область; Семей Г.А.; г.Семей; Улица Фрунзе, 122 (Код
КАТО 632810000). Объявляет закуп ТРУ способом запроса ценовых
предложений, предмет закупа:

Лот
№

Лот
№

Сатып алу
нысаны

Өлш Саны
бір

Бөлінген
сома

Жеткізу
мерзімі

Жеткізу
орны

Келісім шартты
бекіту
мерзімі

Баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарлама
2017.БҰ-159829 - VS 50 SS сорабын толымдау қосалқы бөлшектері
ИМПЕЛЛЕР
№23 СОРАП
SS316
VS50SS-250

1

ТӨЛКЕ №21
SS316
VS50SS-250

2

Дн

Дн

3

ҚАҚПАҚ №26
SS316 СОРАП Дн
VS50SS-250

4

КОРПУС №20
SS316 СОРАП Дн
VS50SS-250

ЕНДІРМЕ
№22 SS316
СОРАП
VS50SS-250

5

Дн

8.00

1 365
657.60

8.00

928
848.00

4.00

1 418
376.00

2.00

1 560
213.60

10.00

445
596.00

Келісімшартты
бекіткен
күннен
бастап
120 күнтізбелік күн
Келісімшартты
бекіткен
күннен
бастап
120 күнтізбелік күн
Келісімшартты
бекіткен
күннен
бастап
120 күнтізбелік күн
Келісімшартты
бекіткен
күннен
бастап
120 күнтізбелік күн
Келісімшартты
бекіткен
күннен
бастап
120 күнтізбелік күн

Суздаль
учаскесі
(Семей қнан 80 км)

Суздаль
учаскесі
(Семей қнан 80 км)

Суздаль
учаскесі
(Семей қнан 80 км)

Суздаль
учаскесі
(Семей қнан 80 км)

Суздаль
учаскесі
(Семей қнан 80 км)

Қорытындыларды
шығарған
күннен
бастап 15
жұмыс
күні
Қорытындыларды
шығарған
күннен
бастап 15
жұмыс
күні
Қорытындыларды
шығарған
күннен
бастап 15
жұмыс
күні
Қорытындыларды
шығарған
күннен
бастап 15
жұмыс
күні
Қорытындыларды
шығарған
күннен
бастап 15
жұмыс
күні

Предмет
закупа

Ед.
изм

Колво

Выделенная
сумма

Срок поставки

Место
поставки

Срок подписания
договора

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений
2017.ЦП-159829 - Запасные части доукомплектация насоса VS 50 SS
ИМПЕЛЛЕР
№23 НАСОС
SS316
VS50SS-250

1

ВТУЛКА №21
SS316
VS50SS-250

2

Шт

Шт

КРЫШКА №26
SS316
НАСОС
Шт
VS50SS-250

3

КОРПУС №20
SS316
НАСОС
Шт
VS50SS-250

4

ВСТАВКА
№22 SS316
НАСОС
VS50SS-250

5

Шт

120 календарных
дней с
даты
заключения
договора

участок
Суздальский
(80 км от г.
Семей)

15
рабочих
дней с
даты
подведения
итогов

120 календарных
дней с
даты
заключения
договора

участок
Суздальский
(80 км от г.
Семей)

15
рабочих
дней с
даты
подведения
итогов

120 календарных
дней с
даты
заключения
договора

участок
Суздальский
(80 км от г.
Семей)

15
рабочих
дней с
даты
подведения
итогов

120 календарных
дней с
даты
заключения
договора

участок
Суздальский
(80 км от г.
Семей)

15
рабочих
дней с
даты
подведения
итогов

120 календарных
445
дней с
596.00
даты
заключения
договора

участок
Суздальский
(80 км от г.
Семей)

15
рабочих
дней с
даты
подведения
итогов

8.00

1 365
657.60

8.00

928
848.00

4.00

1 418
376.00

2.00

1 560
213.60

10.00

Баға ұсыныстарын тапсырудың басталу күні мен уақыты: 07.06.2017
18:00:00
Баға ұсыныстарын тапсырудың аяқталу күні мен уақыты:15.06.2017
08:00:00
Баға ұсыныстарын ашу күні мен уақыты:15.06.2017 08:10:00
Талап: ҚҚС есебінсіз, тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен,
қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығындарды әлеуетті жеткізушімен
баға ұсынысына қосуға қажет
Қосымша ақпарат: қабылдау бөлмесі тел. http://reestr.nadloc.kz/ тел. +7 (722)
2567964 bn.esilbaev@nordgold.com

Дата и время начала предоставления ценовых предложений: 07.06.2017
18:00:00
Дата и время окончания предоставления ценовых предложений:15.06.2017
08:00:00
Дата и время вскрытия ценовых предложений:15.06.2017 08:10:00
Требование: Необходимо включение потенциальным поставщиком в ценовое
предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, без учета НДС
Дополнительная информация: приемная тел. http://reestr.nadloc.kz/ тел. +7 (722)
2567964 bn.esilbaev@nordgold.com

071400, Семей қ., Фрунзе к-сі, 122 мекенжайында орналасқан «Алел» ҚаржыИнвестициялық Корпорация» Акционерлік Қоғамы (Тапсырыс беруші), баға
ұсынысы Сұранысының басталатындығын хабарлайды

Акционерное общество «Финансово-Инвестиционная Корпорация «Алел»
(Заказчик), находящееся по адресу: 071400 г.Семей, ул.Фрунзе, 122, объявляет
о начале Запроса ценовых предложений

Лот
№

1

2

Атауы:

ҚАҒАЗ КРАФТ ЕНІ 1м
80г/м3 САЛМАҒЫ
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
ЖАЛПЫЗЕРТ.
ЖҰМЫСТАР ҮШІН
СҮЗГІШ ҚАҒАЗ
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)

Өлш.
бір.

Саны

Килограмм

4
500.00 2 025 000.00

Килограмм

500.00

Бағасы,
теңге, ҚҚСсыз

670 000.00

Жеткізу мерзімі

Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 20
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 20
күнтізбелік күн

Сатып алудың №-рі: www.reestr.nadloc.kz сайтында 2017.БҰ-159930 – Зертхана
үшін қағаз.
Байқау өтініштерін/Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу мерзімі: 16.06.2017
08:00:00
Конверттерді ашу күні мен уақыты: 16.06.2017 08:00:00
Қорытындыларды шығару күні мен уақыты: 16.06.2017 08:15:00
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты тұлға: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com.
Сатып алу туралы келісім-шартқа қол қойылу мерзімі: қорытындыларды шығару
күнінен бастап 10 жұмыс күні
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талап: www.reestr.nadloc.kz адресі бойынша
жергілікті мөлшер бойынша Агенттіктің сайтында міндетті тіркелу, тіркелген
құжаттаманы жүктеп алу.
Қос ымша ақпа ратты 8(7 2 22) 56 37 27 тел ефоны және /нем есе
ainash.tursynkhanova@nordgold.com электронды поштасы арқылы алуға болады.

№
лота

1

2

Наименование:

Ед.
изм.

БУМАГА КРАФТ
ШИРИНА 1м 80г/м3
ВЕС (согласно
технического задания)

Килограмм

БУМАГА ФИЛЬТР. ДЛЯ
ОБЩЕЛАБОРАТ.РАБОТ
(согласно
технического задания)

Килограмм

Кол-во

Стоимость,
тенге, без
НДС

4
500.00 2 025 000.00

500.00

670 000.00

Срок поставки

20
календарных
дней с даты
заключения
договора
20
календарных
дней с даты
заключения
договора

№ закупки на сайте www.reestr.nadloc.kz. 2017.ЦП-159930 - Бумага для
лаборатории
Срок окончания приема конкурсных заявок/ценовых предложений: 16.06.2017
08:00:00
Дата и время вскрытия конвертов: 16.06.2017 08:00:00
Дата и время подведения итогов: 16.06.2017 08:15:00
Ответственное лицо за подготовку и проведение закупа: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com
Срок подписания договора о закупках: 10 (рабочих дней с даты подведения
итогов)
Требование к потенциальному поставщику: обязательно зарегистрироваться
на сайте Агентства по местному содержанию по адресу www.reestr.nadloc.kz,
скачать прикрепленную документацию
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(72 22) 56 37 27
и/или по адресу электронной почты: ainash.tursynkhanova@nordgold.com.
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"Алел" қаржы-инвестициялық корпорациясы" акционерлік қоғамы, Шығыс-Қазақстан облысы; Семей Қ.Ә.; Семей қ.; Фрунзе көшесі, 122 (ӘАОТ коды 632810000).
Баға ұсынысын сұрау тәсілімен ТЖҚ сатып алуды хабарлайды, сатып алудың нысаны:
Лот
№

Сатып алу нысаны

Өлш.
бір.

Саны

Бөлінген
сома

Жеткізу
мерзімі

Жеткізу орны

Келісім - шартты
бекіту мерзімі

Баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алу туралы хабарлама
2017.БҰ-159804 - ОВЕН пешіне толымдауыштар және қосалқы бөлшектер
1

Микропроцессорлық өлшегішреттеуші 2ТРМ1-Щ2.АТ.РР

Дана

19.00

665 000.00

Келісім-шартты бекіткен күннен
бастап 15 күнтізбелік күн

Суздаль учаскесі
(Семей қ-нан 80 км)

Қорытындыларды шығарған
күннен бастап 15 жұмыс күні

2

Сұйықтық деңгей сигнализаторы
САУ-М2

Дана

15.00

435 000.00

Келісім-шартты бекіткен күннен
бастап 15 күнтізбелік күн

Суздаль учаскесі
(Семей қ-нан 80 км)

Қорытындыларды шығарған
күннен бастап 15 жұмыс күні

3

Сұйықтық деңгей сигнализаторы
САУ-М

Дана

20.00

460 000.00

Келісім-шартты бекіткен күннен
бастап 15 күнтізбелік күн

Суздаль учаскесі
(Семей қ-нан 80 км)

Қорытындыларды шығарған
күннен бастап 15 жұмыс күні

4

Сұйықтық деңгей сигнализаторы
САУ-М7Е-Н

Дана

15.00

553 392.86

Келісім-шартты бекіткен күннен
бастап 15 күнтізбелік күн

Суздаль учаскесі
(Семей қ-нан 80 км)

Қорытындыларды шығарған
күннен бастап 15 жұмыс күні

5

Су өлшегіш есептегіш СТВ-150, Т40 гр.С

Дана

3.00

471 000.00

Келісім-шартты бекіткен күннен
бастап 60 күнтізбелік күн

Суздаль учаскесі
(Семей қ-нан 80 км)

Қорытындыларды шығарған
күннен бастап 15 жұмыс күні

Баға ұсыныстарын тапсырудың басталу күні мен уақыты: 07.06.2017 18:00:00
Баға ұсыныстарын тапсырудың аяқталу күні мен уақыты: 15.06.2017 08:00:00
Баға ұсыныстарын ашу күні мен уақыты: 15.06.2017 08:05:00
Талап: ҚҚС есебінсіз, тауарларды жеткізумен, жұмыстарды орындаумен, қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығындарды әлеуетті жеткізушімен баға
ұсынысына қосуға қажет
Қосымша ақпарат: қабылдау бөлмесі тел. http://reestr.nadloc.kz/ тел. +7 (722) 2567964 bn.esilbaev@nordgold.com
Акционерное общество "Финансово-инвестиционная корпорация "Алел", Восточно-Казахстанская область; Семей Г.А.; г.Семей; Улица Фрунзе, 122 (Код КАТО
632810000). Объявляет закуп ТРУ способом запроса ценовых предложений, предмет закупа:
Лот
№

Предмет закупа

Ед.
изм.

Колво

Выделенная
сумма

Срок поставки

Место поставки

Срок подписания
договора

Объявление о закупе способом запроса ценовых предложений
2017.ЦП-159804 - Запасные части и комплектующие к печи ОВЕН
1

Измеритель-регулятор микропроцессорный 2ТРМ1-Щ2.АТ.РР

Штука

19.00

665 000.00

15 календарных дней с даты
заключения договора

участок Суздальский (80 км
от г. Семей)

15 рабочих дней с даты
подведения итогов

2

Сигнализатор уровня жидкости
САУ-М2

Штука

15.00

435 000.00

15 календарных дней с даты
заключения договора

участок Суздальский (80 км
от г. Семей)

15 рабочих дней с даты
подведения итогов

3

Сигнализатор уровня жидкости
САУ-М

Штука

20.00

460 000.00

15 календарных дней с даты
заключения договора

участок Суздальский (80 км
от г. Семей)

15 рабочих дней с даты
подведения итогов

4

Сигнализатор уровня жидкости
САУ-М7Е-Н

Штука

15.00

553 392.86

15 календарных дней с даты
заключения договора

участок Суздальский (80 км
от г. Семей)

15 рабочих дней с даты
подведения итогов

5

Счетчик водомерный СТВ-150, Т40 гр.С

Штука

3.00

471 000.00

60 календарных дней с даты
заключения договора

участок Суздальский (80 км
от г. Семей)

15 рабочих дней с даты
подведения итогов

Дата и время начала предоставления ценовых предложений: 07.06.2017 18:00:00
Дата и время окончания предоставления ценовых предложений:15.06.2017 08:00:00
Дата и время вскрытия ценовых предложений:15.06.2017 08:05:00
Требование: Необходимо включение потенциальным поставщиком в ценовое предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, без учета НДС
Дополнительная информация: приемная тел. http://reestr.nadloc.kz/ тел. +7 (722) 2567964 bn.esilbaev@nordgold.com
Қазақстан Республикасы, 130000, Ақтау қаласы, 4-ш/а, 18-ғимарат, «Теңіз» б/о
орналасқан «Тасбулат Ойл Корпорейшн» ЖШС-гі PR#10100629 сұраным
бойынша 158605 баға ұсыныстарын сұраныс жасау тәсілінің нәтижелері туралы
хабарлайды.
Лот
№

Сатып алынатын ТЖҚ-ның атауы
және қысқаша (толық)
сипаттамасы

Өлш
бірлігі

ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» Республик а Казахстан, 130000, г.
Акта у, 4 мк р., зд. 18 , б/ц «ТЕНИЗ» объявляет о результатах закупа
15860 5 способо м запрос а ценовых предложе ний по з аявке
PR #10 10 062 9.

Саны

Сатып алу коды және
интернет-қор
жүйесінің мекенжайы

Лот
№

Наименование и краткое
(дополнительное) описание
ТРУ

Ед.
изм

К-во

Код закупки и адрес
интернет-ресурса
системы

1

2

3

4

1

2

3

1

Басмыңадайға бекітілетін жарық
шамы (жарылыстан қорғалған)

Дана

6

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

1

Налобный фонарь
(взрывозащищенный)

Штука

6

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

4

2

Респираторлар ауыстырмалы
филтірімен

Дана

10

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

2

Респиратор со сменными
фильтрами

Штука

10

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

3

Жарылыстан қорғалған жарық
шамы

Дана

12

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

3

Взрывобезопасный фонарик

Штука

12

reestr.nadloc.kz
2017.ЦП-158605

Сатып алуды өткізуге жауапты тұлға: Жарас Қыдыршаев, тел.: +7 7292 201420.
қос. 03235, э-поштасы: zharas.kydyrshayev@petrom.com

Ответственное лицо за проведение закупа: Жарас Кыдыршаев, тел.: +7 7292
201420. доб. 03235, e-mail: zharas.kydyrshayev@petrom.com

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13 мекенжайында орналасқан
«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» филиалы «№240 келісімшарттық аумағында
бұрғылау жұмыстары жөніндегі 4 (төрт) геолог-супервайзердің және 1 (бір)
сейсмик-супервайзердің қызметтерін ұсыну» бойынша 2017.ОК-155718, №ПКВИ/
17-023 ашық конкурсының әлеуетті жеткізушілер тапсырған конкурстық
өтінімдердің ашық конкурс талаптарына сәйкес келмеуі ретінде қабылданбауына
байланысты өтпеді деп танылғанын хабарлайды. Тізілімнің интернет-ресурсының
мекенжайы: http://reestr.nadloc.kz

Филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк.», расположенный по адресу: 120014,
г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, объявляет итоги открытого конкурса 2017.ОК155718, №ПКВИ/17-023 на «Предоставление услуг 4 (четырех) геологовсупервайзеров по буровым работам и 1 (одного) сейсмика-супервайзера на
контрактной территории №240»: не состоялся в связи с тем, что конкурсные
заявки потенциальных поставщиков были отклонены как несоответствующие
условиям открытого конкурса. Адрес интернет-ресурса реестра: http://
reestr.nadloc.kz

«Атыраумұнай» ЖШС (әаот 231010000, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 62) келесі
қызметтерді сатып алу бойынша баға ұсынысын сұрау тәсілімен өткізілген сатып
алулардың қорытындыларын хабарлайды: сатып алу коды: 2017.БҰ-158720,
интернет-ресурс адресі: reestr.nadloc.kz. Лот № 43.39.19.000 А Дараймола к/о-да
жатақхана ғимаратын ағымды жөндеу. Жеңімпаз: Континент Петролеум
Компаниясы. Мекенжайы: Атырау қ., Досмухамбетов көшесі Корпус 139/А 1. Сома
ҚҚС-сыз 2 133 700.

ТОО «Атыраумунай» (като 231010000, г.Атырау ул. Смагулова 62) объявляет
об итогах проведении закупов способом запроса ценовых предложений по
закупке следующих услуг: код закупки: 2017.ЦП-158720, адрес интернет
ресурса: reestr.nadloc.kz. Лот № 43.39.19.000 А Текущий ремонт здания
о бщ е жи ти я н а м / р Да р ай м о л а . По бе д и те ль : К о м п ан и я К о н ти н е н т
Петролеум. Адрес: г.Атырау Улица Досмухамбетова Корпус 139/А 1. Сумма 2
133 700 без НДС.
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"Көлжан" ЖШС (1057), (ӘАОТ коды 431010000), 120014, Қызылорда қ., Қазыбек
би к-сі, 13, 2017.ОК-154540 ашық конкурс тәсілімен өткізілген Газ детектілеу
жүйесінің жабдығы сатып алудың қорытындысы www.reestr.nadloc.kz сайтында
шыққаны туралы хабарлайды:
№1 Лот

ӨСЖ коды 26.51.53.100 A

Газ детектілеу жүйесінің жабдығы

"AltynEx Company" АҚ, (орналасқан жері: 030000, Ақтөбе қ, 12 мөлтекауд.,
Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) (№187 ОГЭ- Қысыммен жұмыс істейтін,
түтікшелерді дефектоскопиялау және гидравликалық сынау) ашық байқау
өткізетіндігін хабарлайды:
Лот
№

ӨСТ

1

71.20.
19.300 A

ТЖҚ атауы
Қысыммен жұмыс істейтін,
түтікшелерді дефектоскопиялау
және гидравликалық сынау

Өлш.
бір.
қызмет

Са- Теңгемен ҚҚС
есебінсіз
ны
бөлінген сома
1

1 100 000

ТОО "Кольжан" (1057), (код КАТО 431010000), 1200014, г. Кызылорда, ул.
Казыбек би, 13, информирует о том, что итоги открытого конкурса 2017.ОК154540 по приобретению Оборудования системы детектирования газа
подведены на сайте www.reestr.nadloc.kz :
Лот № 1 СКП код 26.51.53.100 A Оборудование системы детектирования газа
АО "AltynEx Com pany" (местонахождение: 030000, г. Актобе, 12 микрорайон,
ул. Бокенбай батыра, 2, 5 этаж) объявляет о проведении открытого конкурса
(№187 ОГЭ-Гидравлическое испытание и дефектоскопия сосудов, работающих
под давлением):
№
лота

СКП

1

71.20.19.300 A

Наименование ТРУ

Ед.
изм.

Гидравлическое испытание и услуга
дефектоскопия сосудов,
работающих под давлением

Кол- Выделенная
во сумма без учета
НДС в тенге
1

1 100 000

Сатып алудың коды: 2017.АБ-159810
Байқау өтініштерін ұсынудың соңғы мерзімі 2017 ж. "26" маусым сағ. 10:00-ге
дейін (Астана уақыты).
Интернет-ресурстың адресі: http://reestr.nadloc.kz.
Байланысатын тұлға: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com , 8(7132)90-5082 іш. 312

Код закупки: 2017.ОК-159810
Окончательный срок предоставления конкурсных заявок до 10:00 ч (время
Астаны) "26" июня 2017 г.
Адрес интернет ресурса: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com , 8(7132)90-50-82 вн.
312.

"Altyn Ex Company" АҚ (орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ, 12 мөлтекаудан, Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау
тәсілімен (№243 - ОГЭ үшін материалдар) тауарларын сатып алатындығын
хабарлайды:

АО "AltynEx Company" (местонахождение: 030000, Республика Казахстан,
г. Актобе, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра, 2, 5 этаж) объявляет закуп
товара (№243 -Мате риал ы для ОГЭ) спо собо м зап роса цено вых
предложений:

Лот
№
1

ӨСТ
27.40.
39.000 A

Лоттың атауы
Шам 20W E27 8 60/ Қ уат
үнемдеуіш шам 20 W 127B

Өлш.
бір.
дн

Саны
1850

ҚҚС
есебінсіз
сома
1 757 500

№
лота

СКП

1

27.40.
39.000 A

Наименование лота
Лампа 20W E27 860/ Энергосберегающая лампа 20 W 127B

Ед.
изм.

Колво

Сумма
без учета
НДС

шт

1850

1 757 500

Сатып алу коды: 2017.БҰ-159805.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.06.17 ж. 14:00 (Астана
уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.06.2017 ж. 14:00 -де (Астана
уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com, 8(7132)90-50-82,
(іш. 312)

Код закупки: 2017.ЦП-159805
Дата начала приема ценовых предложений: 08.06.17 г. 14:00 (время
Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.06.2017 г. в 14.00 (время
Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com, 8(7132)90-50-82, (вн.
312)

"Altyn Ex Company" АҚ (орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ, 12 мөлтекаудан, Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау
тәсілімен (№0129 АТЦ- Автошиналар) тауарларын сатып алатындығын
хабарлайды:

АО "AltynEx Company" (местонахождение: 030000, Республика Казахстан,
г. Актобе, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра, 2, 5 этаж) объявляет
зак уп то вара (№01 29 АТЦ-Автошин ы) сп особо м зап роса цено вых
предложений:

Өлш.
бір.

Саны

ҚҚС
есебінсіз
сома

ЖИНАҚТА КАМЕРАМЕН ЖӘНЕ
ТОҒЫН ТАСПАСЫМЕН АВТОШИНА
8.25 R20

Дана

13

383 036

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА КАМЕРАМЕН ЖӘНЕ
ТОҒЫН ТАСПАСЫМЕН АВТОШИНА
10.00 R20

Дана

10

517 857

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА КАМЕРАМЕН ЖӘНЕ
ТОҒЫН ТАСПАСЫМЕН АВТОШИНА
425/85R21

Дана

22

3 103 571

22.11.
14.700 B

Автогрейдерге 16.00-24 жинақта
кам ераме н
жә не
то ғын
таспасымен автошина

Дана

5

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА
К АМЕРА МЕН
АВТОШИНА 185/75 R16С

Дана

12

214 286

6

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА КАМЕРАМЕН ЖӘНЕ
ТОҒЫН ТАСПАСЫМЕН АВТОШИНА
320-475 (12,00-18)

Дана

4

330 000

7

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА
К АМЕРА МЕН
АВТОШИНА 235/75 R16

Дана

4

180 357

8

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 235/60 R18

Дана

5

165 179

9

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 285/60 R18

Дана

3

138 000

10

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 265/65 R17

Дана

5

265 625

11

22.11.
14.700 B

ЖИНАҚТА
К АМЕРА МЕН
АВТОШИНА 225/75 R16

Дана

6

285 534

Лот
№

ӨСТ

Лоттың атауы

1

22.11.
14.700 B

2

3

4

6

Ед.
изм.

Колво

Сумма
без учета
НДС

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
И ОБОДНОЙ ЛЕНТОЙ 8.25 R20

Штука

13

383 036

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
И ОБОДНОЙ ЛЕНТОЙ 10.00 R20

Штука

10

517 857

3

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
И ОБОДНОЙ ЛЕНТОЙ 425/85R21

Штука

22

3 103 571

4

22.11.
14.700 B

Автошина в сборе с камерой и
обо дной ленто й 16. 00-24 на
автогрейдер

Штука

6

844 821

5

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
185/75 R16С

Штука

12

214 286

6

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
И ОБОДНОЙ ЛЕНТОЙ 320-475
(12,00-18)

Штука

4

330 000

7

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
235/75 R16

Штука

4

180 357

8

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 235/60 R18

Штука

5

165 179

9

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 285/60 R18

Штука

3

138 000

10

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА 265/65 R17

Штука

5

265 625

11

22.11.
14.700 B

АВТОШИНА В СБОРЕ С КАМЕРОЙ
225/75 R16

Штука

6

285 534

№
лота

СКП

Наименование лота

1

22.11.
14.700 B

2

844 821

Сатып алу коды: 2017.БҰ-159784.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.06.17 ж. 14:00 (Астана уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.06.2017 ж. 14:00 -де (Астана
уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com, 8(7132)90-50-82,
(іш. 312)

Код закупки: 2017.ЦП-159784
Дата начала приема ценовых предложений: 08.06.17 г. 14:00 (время
Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.06.2017 г. в 14.00 (время
Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Арыстан Айнур, a.kanapina@altynex.com, 8(7132)90-50-82,
(вн. 312)
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№ 105 (1294) 08.06.2017
071400, Семей қ., Фрунзе к-сі, 122 мекенжайында орналасқан «Алел» ҚаржыИнвестициялық Корпорация» Акционерлік Қоғамы (Тапсырыс беруші), баға
ұсынысы Сұранысының басталатындығын хабарлайды
Лот
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Атауы:

БӨТЕЛКЕ 100мл ПЭ
ҚАҚПАҒЫМЕН
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
БАҚЫЛАУ ЕЛЕГІ
0.5мм DIN ISO 3310/1
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
БАНКА ПЭ 250мл
БҰРАНДАЛЫ
ҚАҚПАҒЫМЕН
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ ХЧ
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
ОРТОФОСФОРЛЫҚ
ҚЫШҚЫЛ Г6552
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)

КРУЖКА (техникалық
тапсырмаға сәйкес)

КРУЖКА
БӨЛГІШТЕРІМЕН
1000 МЛ ПП
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
КРУЖКА 500МЛ
БӨЛГІШТЕРІМЕН ПП
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)
ХЛОРЛЫ (II) ҚАЛАЙЫ
2-СУЛЫ Ч
(техникалық
тапсырмаға сәйкес)

ЕКІХРОМҚЫШҚЫЛДЫ
КАЛИЙ Ч (техникалық
тапсырмаға сәйкес)

Өлш.
бір.

Саны

Бағасы,
теңге, ҚҚСсыз

Дана

200.00

90 000.00

Дана

5.00

210 000.00

Дана

Килограмм

Килограмм

67.00

100.00

105.00

73 700.00

45 000.00

73 500.00

Дана

20.00

25 000.00

Дана

60.00

39 000.00

Дана

50.00

25 000.00

Килограмм

4.00

73 200.00

Килограмм

5.00

16 100.00

Жеткізу мерзімі

Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн
Келісім-шартты
бекіту күнінен
бастап 10
күнтізбелік күн

Акционерное общество «Финансово-Инвестиционная Корпорация «Алел»
(Заказчик), находящееся по адресу: 071400 г. Семей, ул. Фрунзе, 122, объявляет
о начале Запроса ценовых предложений
№
лота

Наименование:

Ед.
изм.

Колво

Стоимость,
тенге, без
НДС

Штука

200.00

90 000.00

1

БУТЫЛКА 100мл ПЭ
С КРЫШКОЙ
(согласно
технического
задания)

2

СИТО КОНТРОЛЬНОЕ
0.5мм DIN ISO 3310/1
(согласно
технического
задания)

Штука

5.00

210 000.00

3

БАНКА ПЭ 250мл С
ЗАВИНЧИВАЮЩЕЙСЯ
КРЫШКОЙ (согласно
технического
задания)

Штука

67.00

73 700.00

100.00

45 000.00

4

КИСЛОТА СЕРНАЯ ХЧ
(согласно
Килотехнического
грамм
задания)

5

КИСЛОТА
ОРТОФОСФОРНАЯ
Г6552 (согласно
технического
задания)

6

КРУЖКА (согласно
технического
задания)

Штука

20.00

25 000.00

7

КРУЖКА С
ДЕЛЕНИЯМИ 1000
МЛ ПП (согласно
технического
задания)

Штука

60.00

39 000.00

8

КРУЖКА 500МЛ С
ДЕЛЕНИЯМИ ПП
(согласно
технического
задания)

9

ОЛОВО (II)
ХЛОРИСТОЕ 2ВОДНОЕ Ч (согласно
технического
задания)

10

КАЛИЙ ДВУХРОМОВОКИСЛЫЙ Ч
(согласно
технического
задания)

Килограмм

105.00

73 500.00

Штука

50.00

25 000.00

Килограмм

4.00

73 200.00

Килограмм

5.00

16 100.00

Срок поставки

10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора
10 календарных
дней с даты
заключения
договора

Сатып алудың №-рі: www.reestr.nadloc.kz сайтында 2017.БҰ-159922 –
Зертханалық ыдыс-аяқ және химиялық реактивтер.
Байқау өтініштерін/Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу мерзімі: 15.06.2017
08:00:00
Конверттерді ашу күні мен уақыты: 15.06.2017 08:00:00
Қорытындыларды шығару күні мен уақыты: 15.06.2017 08:15:00
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты тұлға: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com.
Сатып алу туралы келісім-шартқа қол қойылу мерзімі: қорытындыларды шығару
күнінен бастап 10 жұмыс күні
Әлеуетті жеткізушіге қойылатын талап: www.reestr.nadloc.kz адресі бойынша
жергілікті мөлшер бойынша Агенттіктің сайтында міндетті тіркелу, тіркелген
құжаттаманы жүктеп алу.
Қос ымша ақпа ратты 8(7 2 22) 56 37 27 тел ефоны және /нем есе
ainash.tursynkhanova@nordgold.com электронды поштасы арқылы алуға болады.

№ закупки на сайте www.reestr.nadloc.kz. 2017.ЦП-159922 - Лабораторная посуда
и химмические реактивы
Срок окончания приема конкурсных заявок/ценовых предложений: 15.06.2017
08:00:00
Дата и время вскрытия конвертов: 15.06.2017 08:00:00
Дата и время подведения итогов: 15.06.2017 08:15:00
Ответственное лицо за подготовку и проведение закупа: Турсынханова Айнаш,
8(72 22) 56 37 27, email ainash.tursynkhanova@nordgold.com
Срок подписания договора о закупках: 10 (рабочих дней с даты подведения
итогов)
Требование к потенциальному поставщику: обязательно зарегистрироваться
на сайте Агентства по местному содержанию по адресу www.reestr.nadloc.kz,
скачать прикрепленную документацию
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(72 22) 56 37 27
и/или по адресу электронной почты: ainash.tursynkhanova@nordgold.com.

Атырау қаласы, 231010000, индекс 060011, 1/1 Исатай алаңында орналасқан
«Мәтен Петролеум» АҚ-ы, төменде көрсетілген тауарларды баға ұсыныстарын
сұрату тәсілімен сатып алу туралы хабарлайды:

АО «Матен Петролеум» расположенный по адресу: г. Атырау, 231010000, индекс
060011, площадь Исатая 1/1, объявляет о закупе следующих товаров способом
запроса ценовых предложений:

Лот

Сатып алатын заттың н/е
лоттың атауы, ӨСТ коды

Бөлінген сома
ҚҚС-сыз

Сатып алу коды, интернет ресурс адресі

Лот

Наименование предмета
закупа или лота, код СКП

Выделенная
сумма без НДС

Код закупки, адрес
интернет-ресурса

1

Жағар майлар (41), ӨСТ коды
19.20.29.500 A

2 071 950

2017.ЦП-159999
www.reestr.nadloc.kz

1

Смазочные материалы (41)
код СКП 19.20.29.500 A

2 071 950

2017.ЦП-159999
www.reestr.nadloc.kz

Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу мерзімі 08.06.17 ж., уақыты: сағат
10.00.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу мерзімі 15 .06.17 ж., сағат 10.00. (Уақыт
Астана қ. бойынша көрсетілген)
Техникалық сұрақтар бойынша: Туреханова Ақкенже Мұзаппаровна, тел:(7122)
766 666 қос.№286, e-mail: a.turehanova@matenpetroleum.kz хабарласуға болады.

Начало предоставления ценовых предложений: дата 08.06.17 г. Время
10.00 ч.
Окончание предоставления ценовых предложений: дата 15.06.17 г. Время 10.00
ч. (Время указано согласно г. Астана)
По техническим вопросам обращаться к: Турехановой Аккенже Музаппарове,
телефон: (7122) 766 666 вн.286, e-mail: a.turehanova@matenpetroleum.kz

24

Меншік иесі /СО Б СТ В Е ННИК :
“АУБАКИРОВА К” ЖК / ИП “АУБАКИРОВА К”
Мерзімді баспасөз басылымдарын және (немесе)
ақпарат агенттіктерін есепке алу туралы куәлігі
№13035-Г 18.09.2012 ж. (Алғашқы есепке қою
нөмірі мен мерзімі № 11955-Г 17.10.2011 ж.)
Қазақстан Республикасының Мәдениет және
Ақпарат Министрлігімен берілген.
Свидетель ство о постановк е на уч ет
пер иодич еск ого печ атного издания и (или)
инфор м ационного агенства №13035-Г от
18.09.2012 г. (Номер и дата первичной постановки
на учет № 11955-Г от 17.10.2011г.);
Выдано Министерством культуры и информации
РК, Комитет информации и архивов.
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