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Жамбыл облысы әкім дігінің қарж ы басқармасы www.gosreestr.kz
мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында кәсіпорынды кейіннен сатып
алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру туралы электронды тендер
өткізетінін хабарлайды.
1. Кейіннен сатып алу құқығымен 3 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға беру
жөніндегі тендерге «Жамбыл облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
«Темір Жол-Жылу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны мүліктік кешен ретінде
қойылады. Объектінің бастапқы бағасы 206 346 750 теңгені, кепілдік жарнасы
30 952 013 теңгені құрайды. Тендердің өтетін уақыты мен күні: 2017 жылдың 28
қарашасы, сағат 10:00-де.
Тендердің шарттары:
Темір жол вокзалы ауданының тұтынушыларына үздіксіз қалыпты жылумен
жабдықтау үшін Байзақ Батыр көшесі бойында 3-ші жылу құдықтан 13-ші жылу
құдық аралығында ұзындығы 720 метр айналмалы жылу құбыр жүйесінің
құрылысын жүргізу (орындау мерзімдері: 2018 жылы - 200 метр, 2019 жылы 200 метр, 2020 жылы - 320 метр);
6 қазандықты қосалқы отынмен жұмыс істеуге дайындау (орындау мерзімі: 2019
жылы);
«Газ» қазандығында қосалқы электржабдықтау желісімен қамтамасыз ету
(орындау мерзімі: 2020 жылы);
кәсіпорынның негізгі қызметі – жылу энергиясын өндіру, жөнелту және таратуды
сақтау;
сенімгерлік басқаруға берілген барлық кезеңде қазіргі жұмыс орындарының
санын сақтап қалу;
объектіні кепілдікке бермеу, үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалықтар
салмау және сенімгерлік басқару мерзімі ішінде үшінші тұлғаларға сатуға қоймау;
табиғат қорғау іс-шараларын өткізілуін қамтамасыз ету;
қоршаған ортаны және еңбек шартын қорғау ережелері мен қағидалары
шарттарының сақталуын қамтамасыз ету;
объектінің берешектерін белгіленген мерзімдерде өтеу;
сенімгерлік басқарушының объектіні кейін сатып алуын қамтамасыз ету;
жыл сайын құрылтайшыға атқарылған жұмыстары туралы есебін беру және тиісті
саладағы жергілікті атқарушы органға ақпарат беру;
өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің
түрлері мен номенклатурасын сақтауды қамтамасыз ету;
Ескерту: объектіні жалғыз қатысушыға сатылуына жол беріледі
2. Кейіннен сатып алу құқығымен 10 жыл мерзімге сенімгерлік басқаруға беру
жөніндегі тендерге «Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы
№9 қалалық емханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекттік
коммуналдық кәсіпорны. Объектінің бастапқы бағасы 327 436 000 теңгені,
кепілдік жарнасы 49 115 400 теңгені құрайды. Тендердің өтетін уақыты мен күні:
2017 жылдың 28 қарашасы, сағат 10:30-да.
Тендердің шарттары:
Қолданыстағы ҚНжЕ және СанТжЕ сәйкес “Родничок” (іске асыру мерзімі 20182020 ж.ж.) және “Мичуринец” (іске асыру мерзімі 2021-2023 ж.ж.) алқабында
отбасылық дәрігерлік амбулатория құрылысын салу. Сенімгерлік басқару
мерзімінің аясында ҚР ДСМ 27.10.2010 жылы №850 бұйрығына сәйкес
медициналық құрал-жабдықтар пен техника сатып алу қажет:
201 8 жыл ы ме дицин алық зертханал ық це нтриф уга және ауа
залалсыздандырғышты сатып алу;
2019 жылы офтальмолог құралдары мен сынақ көзілдірігі линзаларының
жиынтығын сатып алу;
2020 жылы бинокулярлы микроскоп сатып алу;
2021 жылы жоғары жиілікті ультрадыбыстық терапия аппаратын сатып алу;
2022 жылы ультрадыбыстық терапия аппаратын сатып алу;
2023 жылы жоғары жиілікті магнитотерапиялық аппаратын сатып алу;
2024 жылы дефибриллятор сатып алу;
2025 жылы авторефрактокератометр және диагностикалық стационарлы
рентген аппаратын сатып алу;
2026 жылы гематологиялық анализатор сатып алу;
2027 жылы цифрлық флюрографиялық аппаратын сатып алу;
2028 жылы холтер мониторинг жүргізу электрокардиограф аппаратын және
артериалды қысымның аппаратын сатып алу;
ғимараттар мен құрылыстарға жыл сайын ағымдағы жөндеу және әр бес жыл
сайын күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу;
медицина персоналдарын қайта даярлау және біліктілігін арттыру;
“Медициналық – ақпараттық жүйе” бағдарламасын 2018 жылы енгізу (ITтехнология);
ҚР Үкіметінің және жергілікті атқарушы органдарының қаулыларын, ДСМ және
ДСБ бұйрықтарын орындау;
медициналық қызметтер мен көмек көрсету сапасы жөніндегі нысаналы
индикаторларды және критерийлерді орындау;
жұмыс орындар санын сақтап қалу;
сенімгерлік басқарудағы уақытта нысан бейінін сақтау.
Ескерту: объектіні жалғыз қатысушыға сатуға жол берілмейді.
Тендерді өткізу тәртібі:
Тендерге қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап
жүргізіледі және тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Тендерге қатысу үшін қатысушы мыналарды:
1) жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан
әрі – ЖСН), тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық
атауын, бірінші басшының тегін, атын және әкесінің атын (болған жағдайда);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу
шотының деректемелерін;
4) байланыс деректерін (пошталық мекенжайын, телефонын, е-mail) көрсете
отырып, тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелуі қажет.
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Выходит 5 раз в неделю

Управление финансов акимата Жамбылской области сообщает о проведении
электронного тендера по передаче в доверительное управление предприятия с
правом последующего выкупа, на веб-портале реестра государственного
имущества www.gosreestr.kz.
1. На тендер по передаче в доверительное управление сроком на 3 года с
правом последующего выкупа выставляется государственное коммунальное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Темир Жол-Жылу» управления
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»
в виде имущественного комплекса. Стартовая цена 206 346 750 тенге,
гарантийный взнос 30 952 013 тенге. Дата и время проведения тендера 28 ноября
2017 года, в 10:00 часов.
Условия тендера:
провести строительство кольцевой линии теплотрассы от 3-го теплового
колодца до 13-го теплового колодца по улице Байзак Батыра протяженностью
720 п.м. для бесперебойного надежного теплоснабжения потребителей в районе
железнодорожного вокзала (сроки исполнения: 2018 год - 200 п.м., 2019 год 200 п.м., 2020 год - 320 п.м.);
обеспечить переоборудование 6-ти котельных для работы на резервном
топливе (срок исполнения: 2019 год);
обеспечить резервной линей электроснабжения «Газовой» котельной (срок
исполнения: 2020 год);
сохранение профиля деятельности предприятия – производство, передача и
распределение тепловой энергии;
сохранение существующего количества рабочих мест в период доверительного
управления;
не передавать объект в залог, не обременять правами третьих лиц и не
выставлять на продажу третьим лицам в течение срока доверительного
управления;
обеспечить проведение природоохранных мероприятий;
обеспечить соблюдение норм и правил, касающихся охраны окружающей среды
и охраны труда;
производить погашение задолженностей объекта в установленные сроки;
обеспечить последующий выкуп объекта доверительным управляющим;
ежегодно предоставлять учредителю отчеты о проделанной работе, также
пре доставлять ин форма цию местн ым и сполн ител ьным орга нам
соответствующей отрасли;
обеспечить соблюдение объемов производства, видов и номенклатуры
выпускаемой продукции или оказываемых услуг;
Примечание: допускается продажа объекта единственному участнику.
2. На тендер по передаче в доверительное управление сроком на 10 лет с
правом последующего выкупа выставляется государственное коммунальное
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. Дата и время проведения тендера 28 ноября 2017 года,
10:30 часов.
Условия тендера:
Строительство центра семейного здоровья в районе массивов “Родничек”
(период реализации 2018-2020 г. г.) и “Мичуринец” (период реализации 20212023 г. г.) согласно СНиП и СанПиН. Закуп медицинского оборудования и техники
согласно приказа МЗРК №850 от 27.10.2010 года, закуп осуществляется в период
доверительного управления:
в 2018 году закупить стерилизатор воздушный и медицинскую лабораторную
настольную центрифугу;
в 2019 году закупить набор пробных очковых линз и набор инструментов
офтальмолога;
в 2020 году закупить микроскоп медицинский лабораторный бинокулярный;
в 2021 году закупить аппарат для ультра высокочастотной терапии;
в 2022 году закупить аппарат ультразвуковой терапии;
в 2023 году закупить аппарат для высокочастотной магнитотерапии;
в 2024 году закупить дефибриллятор;
в 2025 году закупить авторефрактокератометр и диагностический стационарный
рентгеновский аппарат;.
в 2026 году закупить гематологический анализатор;
в 2027 году закупить цифровой флюрографический аппарат;
в 2028 году закупить аппарат холтер электрокардиограф и аппарат
артериального давления;
ежегодно проводить текущий ремонт и каждые 5 лет проводить капитальный
ремонт зданий и сооружений;
переподготовка и повышение квалификации медицинского персонала;
в 2 018 году внед рение про грамм ного обе спече ния “Меди цинс кая
информационная система” (IT-технологии);
выполнение поручения ППРК и МИО, приказов МЗ РК и УЗО;
исполнение целевых индикаторов и критериев по качеству оказания
медицинских услуг и помощи;
сохранение количества рабочих мест;
сохранение профиля деятельности предприятия в период доверительного
управления.
Примечание: не допускается продажа объекта единственному участнику.
Порядок проведения тендера:
Регистрация участников тендера производится со дня публикации извещения и
заканчивается за два часа до начала тендера.
Для учас тия в тен дере учас тнику необходи мо пр едвар ител ьно
зарегистрироваться на веб-портале реестра с указанием:
1) для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 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;
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Тенд ерге қатысушы ретінде ті ркелу үш ін тізіл імнің ве б-портал ында
қатысушының ЭЦҚ қол қойылған өтінімді тіркеу қажет.
Өтінімге тіркеледі:
1) тізілімнің веб-парағында арнайы бөлінген электрондық конвертке
салынған тендерге қатысушы қол қойған баға ұсынысы;
2) құжаттардың “PDF (Portable Document Format)” форматында сканерленген)
электрондық көшірмелері:
тендер жарияланған күннен кейін берілген анықтаманы берген күннің
алдындағы үш айдан астам созылатын тендерге қатысушы міндеттемелерінің
барлық түрлері бойынша банк (банк филиалы) алдында мерзімі өткен
берешектің жоқ екендігі туралы банктің (банк филиалының) қол қойылған және
мөр басылған (ЭЦҚ) анықтамасы. Егер әлеуетті қатысушы екінші деңгейдегі
бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетел банкінің клиенті
болып табылған жағдайда, осындай банктердің әрқайсысынан анықтама
ұсынылады;
«Аудиторлық қызмет туралы» Қазақстан Республик асының Заңының 5бабымен міндетті аудит жүргізу белгіленген заңды тұлғалардың соңғы қаржы
жылындағы аудиторлық есебі;
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік не анықтама;
жарғы. Шетелдік заңды тұлғалар шетел мемлекетінің консулдық мекеме
заңдастырған құрылтай құжаттарын, мемлекеттік және орыс тілдерінде
нотариат куәландырған аудармасымен, сондай-ақ Гаага қаласында 1961
жылғы 5 қазанда жасалған Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыруды талап
етудің күшін жоятын конвенцияға сәйкес апостиль мөртаңбасы қойылған
құжаттарды ұсынады;
тендер жарияланған күннен кейін берілген салық берешегінің, міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдар бойынша берешегінің (төлеу мерзімі Салық және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі) Қазақстан
Республик асының кодексінің 6-тарауына сәйкес кейінге қалдырылған
жағдайларды қоспағанда) жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;
хабарламада көрсетілген қатысушыға (сенімгерлік басқарушыға) қойылатын
та ла п тар ғ а с ә й ке с тіг і н р а с та й тын қ ұж а тта р кө ш і рм е л ер і қо с а
беріледі.
Өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут ішінде сенімгерлік
басқару шарттары бойынша электрондық деректер базасында кепілдік
жарнаның түсуі туралы мәліметтердің болуын автоматты түрде тексереді.
Бі рыңғ ай опер ато рдың шо тына те нде р өткізу ту рал ы ха бар лама да
көрсетілген кепілдік жарнаның тендер басталғанға дейін екі сағат бұрын
түспеуі тізілім веб-порталының өтінімнен бас тартуы үшін негіз болып
табылады.
Сенімгерлік басқару шарттары бойынша электрондық деректер базасында
бірыңғай оператордың шотына кепілдік жарнаның түсуі туралы мәліметтер
болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімін қабылдауды
жүзеге асырады.
Тізілімнің веб-порталы автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша
тізі л ім н і ң ве б- п о рта л ын д а к ө р се ті лг е н қ а тыс у ш ын ың э л е ктр о нд ық
мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімнен бас тарту себептері туралы
электрондық хабарлама жібереді.
Қазақстан Республикасының заңдарына немесе құрылтай құжаттарына
сәйкес жүзеге асырылуы тендерді ң шарты болып табылатын қызмет
түрлерімен айналысуға мүмкіндігі жоқ тұлға тендерге қатысушы болып
табылмайды.
Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға берген кезде
ті зі л і мн і ң ве б-п о р та л ы құ р ылта й шы тен д е р ге ж ібе р ге н те н д ер г е
қатысушылардың баға ұсыныстарын автоматты түрде ашу және салыстыру
нәтижелері бойынша жеңімпазды анықтайды.
Объект үшін ең жоғары баға ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады.
Объектіні кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға беру бойынша
тендерге қатысушылар ұсынған бағалар сәйкес (тең) болған жағдайда өтінімді
бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.
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 тран зиттік есеп-шотына а ударады: БСН 0505400 04455, ЖСК
KZ914500339860000351, БСК ASFBKZKA, банк атауы «Астана Банкі» АҚ, ТТК
1 71 , Бе К 1 6 (ба нк ті к қ ызм е т е се бі к е пі л д ік жа р н а төл е м ін і ң і ш ін е
кірмейді).
Тендерлерді өткізу туралы қосымша мәліметтерді 8 (7262) 45-48-90, 45-9312 телефондары және www.gosreestr.kz сайты арқылы алуға болады.
Тендер ұйымдастырушысының мекенжайы: Тараз қаласы, Желтоқсан көшесі,
78, 4-қабат, 403 кабинет.

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата
гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего
дня изменяет данные, внесенные на веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника тендера необходимо на веб-портале
реестра зарегистрировать заявку, подписанную ЭЦП участника.
К заявке прилагается:
1) ценовое предложение, подписанное участником тендера, загружаемое в
электронный конверт на специально отведенной веб-странице реестра;
2) электронные (сканированные в формате “PDF (Portable Document Format)”
копии документов:
справки банка (филиала банка) об отсутствии просроченной задолженности
перед банком (филиалом банка) по всем видам обязательств участника
тендера, длительностью более трех месяцев, предшествующих дате выдачи
справки, выданной не ранее даты объявления тендера, с подписью и печатью
(ЭЦП). В случае, если потенциальный участник является клиентом нескольких
банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, то
представляются справки от каждого из таких банков;
аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для
которых статьей 5 Закона Республики Казахстан “Об аудиторской деятельности”
установлено обязательное проведение аудита;
свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица;
устава. Иностранные юридические лица представляют учредительные
документы с нотариально заверенным переводом на государственном и
русском языках, легализованные консульским учреждением иностранного
государства, а также документы с проставлением штампа апостиль согласно
Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов, совершенной в городе Гааге 5 октября 1961 года;
сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным
пенсионным взносам и социальным отчислениям (за исключением случаев,
когда срок уплаты отсрочен в соответствии с главой 6 Кодекса Республики
Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый
кодекс), выданные не ранее даты объявления тендера;
подтверждающих соответствие требованиям к участнику (доверительному
управляющему), указанным в извещении.
После регистрации заявки веб-порталом реестра в течении трех минут
производится автоматическая проверка на наличие в электронной базе данных
по договорам доверительного управления сведений о поступлении гарантийного
взноса.
Основанием для отклонения веб-порталом реестра заявки участника является
не поступление за два часа до начала тендера гарантийного взноса, указанного
в извещении о проведении тендера, на счет единого оператора.
В случае наличия в электронной базе данных по договорам доверительного
управления сведений о поступлении гарантийного взноса на счет единого
оператора, веб-портал реестра осуществляет принятие заявки 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 отклонения заявки.
Лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан или
учредительными документами не может заниматься теми видами деятельности,
осуществление которых является условием тендера не является участником
тендера или закрытого тендера.
При передаче объекта в доверительное управление с правом последующего
выкупа веб-портал реестра по результатам автоматического вскрытия и
сопоставления ценовых предложений участников тендера, допущенных к тендеру
учредителем, определяет победителя.
Победителем признается участник, предложивший наивысшую цену за объект.
В случае совпадения (равенства) цен, предложенных участниками тендера по
передаче объекта в доверительное управление с правом последующего выкупа,
победителем, признается участник, ранее зарегистрировавший заявку.
Гаран тийный взнос внос ится на специаль ный транзитный сч ет 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).
Дополнительную информацию о проведении тендеров можно получить по
телефонам 8 (7262) 45-48-90, 45-93-12 и на сайте www.gosreestr.kz.
Адрес и местонахождение организатора тендера: г.Тараз, ул. Желтоксан, 78, 4
этаж, кабинет 403.

Солтүстік Қазақстан облы сы әкім дігін ің табиғи ресурстар жән е табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы 2017 жылғы 30 қазанда сағат 15.00-де Петропавл
қаласы, Парк көшесі, 57В мекенжайында 431-кабинетте өткізілген мемлекеттік орман
қоры учаскелеріндегі орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөніндегі
тендер қорытындысын жариялайды.

Уп равлен ие природных ресурсов и регулирования п риродопользован ия
акимата Северо-Казахстанской области объявляет итоги тендера по предоставлению
лесных ресурсов на уч астках государ ственного лесного фонда в долгоср очное
лесопользование, проведенного в 15 часов 30 октября 2017 года в г. Петропавловск,
ул.Парковая, д.57 в, каб. 431.

Лот
№

Орман шаруашылығы КММ

Орманшылық

1

Аққайың

Бестерек

2

Булаев

Булаев

3

Қызылжар

Сосновка

4

Соколовка

Бугров

Тендер
жеңімпазы

№
лота

КГУ лесного
хозяйства

Леснич ество

Победитель
тендера

"GreenWoodworkTechnology" ЖШС

1

Аккайынское

Бестерекское

"ПетроЛесПром" ЖШС

2

Булаевское

Булаевское

ТОО «GreenWoodwork-Technology»
ТОО «ПетроЛесПром»

"Лесопереработка" ЖШС

3

Кызылжарское

Сосновское

ТОО «Лесопереработка»

"АБД Орманы" ЖШС

4

Соколовское

Бугровское

ТОО «АБД Орманы»

3

№ 211 (1400) 08.11.2017

Жоба 2018-2020 жылдарға арналған Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында орман
пайдалану үшін төлемақы ставкаларын және жеке тұлғалардың мемлекеттік орман қоры аумағында өз мұқтажы үшін жанама орман ресурстарын жинау нормаларын
бекіту туралы
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы кодексінің 506-бабының 1-тармағына, Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 8 шілдедегі Орман кодексінің 14-бабының 2) тармақшасына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 5-тармағына сәйкес Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихаты ШЕШТI:
1. Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында орман пайдаланғаны үшін 2018-2020 жылдарға арналған
төлемақы ставкалары № 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Жеке тұлғалардың Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттiк орман қоры аумағында жабайы өскен жемiстердi, саңырауқұлақтарды, жидектердi, дәрiлiк шикiзатты және өзге
де орман ресурстарын өз мұқтажы үшiн жинауының 2018-2020 жылдарға арналған нормалары № 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
3. Осы шешім оны алғашқы ресми жариялаған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Солтүстік Қазақстан облыстық
мәслихатының___сессиясының төрағасы ____________
Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатыныңхатшысы
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Солтүстік
Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының
басшысы_________________________ Е. Жанатаев
2017 жылғы «___» ________________
Облыстық мәслихаттың 2017 жылғы ___ ______ №
шешіміне 1- қосымша
Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік орман қоры учаскелерінде және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарында орман
пайдаланғаны үшін 2015-2017 жылдарға арналған төлемақы ставкалары
№ р/с

Орманды пайдалану түрі

1.1
1.2
1.3
1.4
№ р/с

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Ресурс түрінің бірлігі үшін төлемақы ставкасы

Орман пайдалану түрі

1

Шайырды және ағаш сөлін дайындау
Шайыр дайындау
Шайыр дайындау
Ағаш сөлін дайындау
Ағаш сөлін дайындау
Ағаш-бұта тұқымдылардың
атауы

Ұзақ
Ұзақ
Ұзақ
Ұзақ

мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,

алынатын
алынатын
алынатын
алынатын

1
1
1
1

центнер үшін 1000 теңге
гектар үшін 2465,59 теңге
центнер үшін 800 теңге
гектар үшін 1232,80 теңге

Ресурс түрінің бірлігі үшін төлемақы ставкалары

Орман пайдалану
түрі

Қабық, 1
Бұтақтар, 1
Түбірлер, 1
тонна үшін
тонна үшін
тонна үшін АЕК
АЕК
АЕК
2. Екінші дәрежедегі сүрек ресурстарын дайындау

Қарағай
Қайың
Көк терек, тал, терек
Бұталы тал
Шегіршін, үйеңкі

0,27
0,208
0,143
0,156
0,182

0,027
0,021
0,014
0,016
0,018

3

0,055
0,042
0,029
0,031
0,036

Тамырлар, 1
тонна үшін
АЕК

Жапырақтар,
1 тонна үшін
АЕК

Бүршіктер, 1
килограмм
үшін АЕК

0,082
0,062
0,043
0,047
0,055

0,041
0,031
0,0215
0,023
0,027

0,027
0,021
0,014
0,016
0,018

0,0137
0,010
0,0072
0,008
0,009

Орманды жанама пайдалану
Жабайы өсетін саңырауқұлақтар, жемістер мен жидектерді дайындау және жинау

3.1
3.2

Саңырауқұлақтар
Жидектер

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Шөптер
Гүлдер
Жапырақтар, сабақтар мен балауса бұтақтар
Жемістер мен жидектер
Тамырлар, тамыр сабақтар, түйіндер
Бүршіктер

Қысқа мерзімді, алынатын
Қысқа мерзімді, алынатын

1 килограмм үшін 60 теңге
1 килограмм үшін 80 теңге

Дәрілік өсімдіктер және техникалық шикізат жинау
Қысқа
Қысқа
Қысқа
Қысқа
Қысқа
Қысқа

мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,

алынатын
алынатын
алынатын
алынатын
алынатын
алынатын

1 килограмм үшін 12 теңге
1 килограмм үшін 12 теңге
1 килограмм үшін 12 теңге
1 килограмм үшін 12 теңге
1 килограмм үшін 8 теңге
1 килограмм үшін 8 теңге

Орманды жанама пайдаланудың басқа түрлері
3.9

Мүктер

Қысқа мерзімді, алынатын

1 центнер үшін 60 тенге

3.10

Орман төсеніші және түскен жапырақтар

Қысқа мерзімді, алынатын

1 тонна үшін 700 теңге

3.11

Қамыс

Қысқа мерзімді, алынатын

1 центнер үшін 40 теңге

3.12

Бақшашылық, бақша шаруашылығы және басқа да ауыл
шаруашылық дақылдарын өсіру

Қысқа мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін "Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы" ҚР кодексінің 387-бабының 1тармағының талаптарын есепке ала отырып, 385-бабының
1-тармағына сәйкес есептелетін жер салығы ставкалары
бойынша

3.13

Аң өсіру және марал өсіру

Қысқа мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 1671,72 теңге

3.14

Мем лек еттік ор м ан қ ор ы уч аск есінде бір ом ар таны
орналастыру

Қысқа мерзімді, алынбайтын

1 омарта үшін 1671,72 теңге

3.15

Шөп шабу алқаптарының сапалық жағдайы жақсы топтар
бойынша шөп шабу

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 2006,06 теңге

3.16

Шөп шабу алқаптарының сапалық жағдайы қанағаттанарлық
топтар бойынша шөп шабу

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 1504,55 теңге

3.17

Шөп шабу алқаптарының сапалық жағдайы жаман топтар
бойынша шөп шабу

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 1170,20 теңге

1 гектар жерге жылына 1 бас мал жаю
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
4

Ірі қара мал
Жылқы
Ірі қара мал төлі
Ешкі
Қой

Ұзақ
Ұзақ
Ұзақ
Ұзақ
Ұзақ

мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,
мерзімді,

алынбайтын
алынбайтын
алынбайтын
алынбайтын
алынбайтын

1 бас үшін 2808,48 теңге
1 бас үшін 2808,48 теңге
1 бас үшін 1404,24 теңге
1 бас үшін 2457,42 теңге
1 бас үшін 702,12 теңге

Мемлекеттік орман қоры учаскелерін және ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды аңшылық шаруашылығы мұқтаждықтары үшін, ғылыми-зерттеу,
мәдени-сауықтыру, рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттар үшін пайдалану

4.1

Аңшылық шаруашылығы мұқтаждықтары үшін

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

0,0 теңге

4.2

Ғылыми-зерттеу және мәдени- сауықтыру мақсаттары үшін

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 835,86 теңге

4.3

Рекреациялық, туристік және спорттық мақсаттар үшін

Ұзақ мерзімді, алынбайтын

1 гектар үшін 2118,21 теңге

4
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Ғылыми-зерттеу, мәдени- сауықтыру, рекреациялық, туристік
және спорттық мақсаттар үшін

Қысқа мерзімді, алынбайтын

күніне 1 адам үшін 0,1 АЕК

Облыстық мәслихаттың 2017- жылғы
«
»
№ __шешіміне 2-қосымша
Жеке тұлғалардың Солтүстік Қазақстан облысының мемлекеттiк орман қоры аумағында жабайы өскен жемiстердi, саңырауқұлақтарды,
жидектердi, дәрiлiк шикiзатты және өзге де орман ресурстарын өз мұқтажы үшiн жинауының 2018-2020 жылдарға арналған нормалары
№ р/с
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Орман пайдалану және ресурс түрлері

Жеке тұлғалардың өз мұқтажы үшін жинау нормалары, 1 адамға шаққанда

Жемістер мен жидектер
Саңырауқұлақтар
Шөптер
Гүлдер
Жапырақтар, сабақтар мен өркендер
Тамырлар, тамыр сабақ, түйнектер
Бүршіктер
Мүктер
Орман төсеніші және құлаған жапырақтар
Қамыс

10 килограмм
50 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
100 килограмм
800 килограмм

Проект решения Северо-Казахстанского областного маслихата
Об утверждении ставок платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях и норм сбора
физическими лицами для собственных нужд побочных лесныхресурсов на территории государственноголесного фонда Северо-Казахстанской области на 2018-2020
годы
В соответствии с пунктом 1 статьи 506 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», подпункта 2) статьи 14
Лесного Кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, пункта 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить ставки платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях Северо-Казахстанской области на
2018-2020 годы согласно приложению 1.
2. Утвердить нормы сбора физическими лицами для собственных нужд дикорастущих плодов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных побочных лесных ресурсов на
территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы согласно приложению 2.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель ___ сессии
Северо-Казахстанскогообластного маслихата
Секретарь
Северо-Казахстанского областного маслихата
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Северо-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства
сельского хозяйства.Е. Жанатаев______________________ «___» ________________ 2017 года
Приложение 1 к решению областного маслихата от __
Ставки платы за лесные пользования на участках государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях
Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы
Виды лесных пользований

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4

Виды лесопользования

Ставки платы за единицу вида ресурсов

Заготовка живицы и древесных соков
Заготовка
Заготовка
Заготовка
Заготовка

№
п/п

живицы
живицы
древесного сока
древесного сока

Наименование
древесно-кустарниковых
пород

Долгосрочное,
Долгосрочное,
Долгосрочное,
Долгосрочное,
Виды
лесопользования

Кора, МРП за
тонну

с
с
с
с

изъятием
изъятием
изъятием
изъятием
Ветви, МРП
за 1 тонну

1000 тенге за 1 центнер
2465,59 тенге за 1 гектар
800 тенге за 1 центнер
1232,80 тенге за 1 гектар
Ставки платы за единицу вида ресурсов
Пни, МРП за 1
Корни, МРП
Листья, МРП
тонну
за 1 тонну
за 1 тонну

Почки , МРП
за 1 килограмм

2. Заготовка второстепенных древесных ресурсов
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Сосна
Береза
Осина ,ива древовидная, тополь
Ива кустарниковая
Вязь, клен

3

0,27
0,208
0,143
0,156
0,182

0,027
0,021
0,014
0,016
0,018

0,055
0,042
0,029
0,031
0,036

0,0137
0,010
0,0072
0,008
0,009

0,082
0,062
0,043
0,047
0,055

0,041
0,031
0,0215
0,023
0,027

0,027
0,021
0,014
0,016
0,018

Побочные лесные пользования
Заготовка и сбор дикорастущих грибов, плодов и ягод

3.1
3.2

Грибы
Ягоды

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Травы
Цветки
Листья, стебли и побеги
Плоды и ягоды
Корни, корневища, клубни
Почки

Краткосрочное, с изъятием
Краткосрочное, с изъятием

60 тенге за 1 килограмм
80 тенге за 1 килограмм

Сбор лекарственных растений и технического сырья
Краткосрочное,
Краткосрочное,
Краткосрочное,
Краткосрочное,
Краткосрочное,
Краткосрочное,

с
с
с
с
с
с

изъятием
изъятием
изъятием
изъятием
изъятием
изъятием

12 тенге за 1 килограмм
12 тенге за 1 килограмм
12 тенге за 1 килограмм
12 тенге за 1 килограмм
8 тенге за 1 килограмм
8 тенге за 1 килограмм

Отдельные виды побочных лесных пользований
3.9

Мхи

Краткосрочное, с изъятием

60 тенге за 1 центнер

3.10

Лесная подстилка и опавшие листья

Краткосрочное, с изъятием

700 тенге за 1 тонну

3.11

Камыш

Краткосрочное, с изъятием

40 тенге за 1 центнер

3.12

Огор однич ество, бахч еводство и выр ащивание иных
сельскохозяйственных культур

Краткосрочное, без изъятия

По ставкам земельного налога,
исчисляемого в соответствие с пунктом 2
статьи 385, Налогового
Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в
бюджет" за 1 гектар

3.13

Звероводство и мараловодство

Краткосрочное, без изъятия

1671,72 тенге за 1 гектар

3.14

За размещение одного улья на участках государственного
лесного фонда

Краткосрочное, без изъятия

1671,72 тенге за 1 улей

3.15

Сенок ошение по гр уппам к ач ественного состояния
сенокосных угодий - хорошее

Долгосрочное, без изъятия

2006,06 тенге за 1 гектар

3.16

Сенок ошение по гр уппам к ач ественного состояния
сенокосных угодий - удовлетворительное

Долгосрочное, без изъятия

1504,55 тенге за 1 гектар

3.17

Сенок ошение по гр уппам к ач ественного состояния
сенокосных угодий - плохое

Долгосрочное, без изъятия

1170,20 тенге за 1 гектар
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Пастьба скота за 1 голову в год за 1 гектар выпаса

3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

Крупно-рогатый скот
Лошади
Молодняк крупного скота
Козы
Овцы

Долгосрочное,
Долгосрочное,
Долгосрочное,
Долгосрочное,
Долгосрочное,

без
без
без
без
без

изъятия
изъятия
изъятия
изъятия
изъятия

2808,48 тенге за 1 голову
2808,48 тенге за 1 голову
1404,24 тенге за 1 голову
2457,42 тенге за 1 голову
702,12 тенге за 1 голову

Пользование участками государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий для нужд охотничьего хозяйства, научно
исследовательских, культурно-оздоровительных, рекреационных, туристских и спортивных целей

4
4.1

Для нужд охотничьего хозяйства

Долгосрочное, без изъятия

0,0 тенге

4.2

Для научно-исследовательских и культурно-оздоровительных
целей

Долгосрочное, без изъятия

835,86 тенге за 1 гектар

4.3

Для рекреационных, туристских и спортивных целей

Долгосрочное, без изъятия

2118,21 тенге за 1 гектар

4.4

Для научно-исследовательских, культурно-оздоровительных,
рекреационных, туристских и спортивных целей

Краткосрочное, без изъятия

0,1 МРП за 1 день пребывания

Приложение 2 к решению областного маслихата
от __ __________
Нормы сбора физическими лицами для собственных нужд дикорастущих плодов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных побочных лесных ресурсов на
территории государственного лесного фонда Северо-Казахстанской области на 2018-2020 годы
№ п/п

Нормы сбора физическими лицами, для собственных нужд на 1 человека

Виды лесных пользований и ресурсов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Плоды и ягоды
Грибы
Травы
Цветки
Листья, стебли и побеги
Корни, корневища, клубни
Почки
Мхи
Лесная подстилка и опавшие листья
Камыш

10 килограмм
50 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
10 килограмм
100 килограмм
800 килограмм

«Алтыналмас АК» АҚ (заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 111,
кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі., 8) (бұдан
әрі «Сұраныс беруші») ашық конкурс әдісі бойынша: (протокол күні мен уақыты)да http://reestr.nadloc.kz/ интернет ресурсында (Сатып алу коды 2017.ОК-177139)
өткен сатып алу нәтижелерін хабарлайды:

АО «АК Алтыналмас» (юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис,
212, Офис в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8) (далее - «Заказчик») объявляет
об итогах закупа способом открытого конкурса на поставку следующих ТРУ (дата
и время протокола) на интернет ресурсе http://reestr.nadloc.kz/. Код закупа 2017.ОК-177139:

Лот
№

№
лота

1

Лоттың атауы

80.10.12.000 A - 2018
жылы "АК Алтыналмас"
АҚ Ақтоғай дербес
бөлімшелер
аумағында мүлік және
тағы басқа
материалдық
құндылықтарды күзеу
қызметтері, рұқсаттама
жұмыстарын және ішкі
тәртіпті ұйымдастыру
қызметтері

Көлемі,
дана

1 қызмет

Жеңімпаз,
мекен жай

ДОЗОР И К
ЖШС
Алматы қ.,
Мамыр-4 ық
ауданы 7

Жеңімпаз
ұсынған ҚҚС
сыз баға

161 950
500,00

1

Наименование
лота
80.10.12.000 A - Услуги
по охране средств,
имущества и других
товарно-материальных
ценностей,
организации
пропускного режима и
внутреннего порядка
на территории
Актогайского филиала
АО «АК Алтыналмас» в
2018 году

Количество

Победитель

1 услуга

ТОО ДОЗОР И
Кг.Алматы
Улица
мкрМамыр-4
Строение 7

Сумма,
выделенная для
закупа без НДС

161 950
500,00

«Петро Қазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, (ӘАОТ коды 431010000), 120014,
Қызылорда қ., Қазыбек би к-сі, 13, 2017.ОК-168040П ашық конкурс тәсілімен
өткізілген келесі тауарларды сатып алудың қорытындысы www.reestr.nadloc.kz
сайтында шыққаны туралы хабарлайды:

АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз», (код КАТО 431010000), 1200014, г.
Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, информирует о том, что итоги открытого конкурса
2017.ОК-168040П по приобретению следующих товаров подведены на сайте
www.reestr.nadloc.kz :

№1 Лот

АСМА-Т ӨҚ, қосалқы бөлшектері

ӨСЖ коды 26.51.82.400 A

Лот №1

Запасные части для ЗУ АСМА-Т

Код СКП 26.51.82.400 A

№2 Лот

Спутник,ОЗНА ӨҚ, қосалқы бөлшектері

ӨСЖ коды 26.51.82.400 A

Лот №2

Запасные части для ЗУ спутник, ОЗНА

Код СКП 26.51.82.400 A

№3 Лот

ПШГ Н
бә сеңде ткіш
қос
иін
жиынтығымен, кескіштің бұрандасы

ӨСЖ коды 28.13.31.000 A

Лот №3

Редуктор в сборе с кривошипом,
плашки от зажимов для ПШГН

Код СКП 28.13.31.000 A

«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-179736,
интернет-ресурс адресі: reestr.nadloc.kz. Лот № 1 26.20.40.000 A 2 дн көлемінде
СК монитор 21.5. Жеңімпаз: Besy Choice ЖК. Мекенжайы: Оңтүстік Қазақстан
облысы Нұртас 338/1. Сома 71 400 ҚҚС-сыз.

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-179736, адрес интернет
ресурса: reestr.nadloc.kz. Лот № 1 26.20.40.000 A Монитор ЖК 21.5 в кол. 2 шт.
Победитель: ИП Besy Choice. Адрес: Южно-Казахстанская область Нуртас 338/
1. Сумма 71 400 без НДС.
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«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.БК181078 Жанармай толтырушы ЗИЛ 131
Лот №

Атауы

Өлш.бір.

Саны

ТОО «Брендт» (юр. адрес: Республика 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-181078 Топливозаправщик
ЗИЛ 131
№ лота

Наименование

Ед.изм

Кол-во

1
Жанармай толтырушы ЗИЛ 131
дн
1
Жеткізуші: Русаков Евгений Петрович ЖТ хаттаманың сомасы 3 150 000 теңге.
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты: Жерибко Наталья Васильевна
телефон 8 (71435) 4-92-06

1
Топливозаправщик ЗИЛ 131
шт
1
Поставщик: ЧЛ Русаков Евгений Петрович сумма протокола 3 150 000 тенге.
Ответственная за подготовку и проведение закупа: Жерибко Наталья
Васильевна телефон 8 (71435) 4-92-06

«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.БК181103 Жұлдызша

ТОО «Брендт» (юр. адрес: Республика Казахстан, Костанайск ая область,
11 0 7 0 0 , г. Ж и ти к а р а , м к р н 6 / 5 6 . ) в с о от вет с тв и и с « Пр а в и л а м и
пр иобр ете ния това ров, ра бот и у слуг пр и пр ове дени и оп ера ций 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.ОИ181103 Звездочка

Лот №

Атауы

Өлш.бір.

Саны

№ лота

1
Жұлдызша ПР -38,1 35 сұққы
дн
10
Жеткізуші: Костанайский РМЦ ЖШС хаттаманың сомасы 586 607 теңге.
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты: Жерибко Наталья Васильевна
телефон 8 (71435) 4-92-06

Наименование

Ед.изм

Кол-во

1
Звездочка ПР -38,1 35 зуб
шт
10
Поставщик: ТОО Костанайский РМЦ сумма протокола 586 607 тенге.
Ответственная за подготовку и проведение закупа: Жерибко Наталья
Васильевна телефон 8 (71435) 4-92-06

Шымкент қ., Қаратау ауданы, 191 Квартал, 166 үй, ӘАОТ 511010000 мекенжайы бойынша орналасқан «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорыны»
ЖШС, келесі лоттар бойынша «Ақдала кенорнының Ближний учаскесінде қалдық және қайтадан кейінге қалтырылған уранның перспективаларын анықтау
мақсатымен анықтау ұңғымасының керн материалдарын заттай зерттеу» ҒЗЖ сатып алу бойынша ашық байқаудың қорытындыларын хабарлайды:
Лот
Жер қойнауын
№ пайдалануға келісімшарттардың №
1

647

Тауарлардың,
жұмыстардың,
қызметтердің атауы
"Ақдала кенорнының Ближний учаскесінде
қалдық және қайтадан кейінге қалтырылған
уранның перспективаларын анықтау
мақсатымен анықтау ұңғымасының керн
материалдарын заттай зерттеу" ҒЗЖ

Сатып алу
жеңімпазының
атауы

Жеткізушінің
Жеткізушінің
орналасқан жерінің
ӘАОТ
мекенжайы

"Волковгеология"
акционерлік
қоғамы

Бөгенбай батыр
көшесі Құрылыс
168

ҚҚС есебінсіз теңгемен
жеңімпаздың байқау баға
ұсынысының құны

710000000

5 647 133,79

Сатып алу коды 2017.АБ-177196.
ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания», находящееся по адресу: г. Шымкент, район Каратау, квартал 191, д.166, КАТО 511010000,
объявляет об итогах открытого конкурса по закупу НИР «Вещественные исследования материала керна заверочных скважин с целью определения перспектив
на остаточный и переотложенный уран участка Ближний месторождения Акдала» по следующим лотам:
№
№ контрактов
Лота
на недропользование
1

647

Наименование
товаров,
работ, услуг
НИР «Вещественные исследования материала
керна заверочных скважин с целью определения
перспектив на остаточный и переотложенный уран
участка Ближний месторождения Акдала»

Наименование
победителя
закупа

Адрес
местонахождения
поставщика

Акционерное
общество
“Волковгеология”

Улица Богенбай
батыра Строение
168

КАТО
поставщика

Цена конкурсного ценового
предложения победителя,
без учета НДС в тенге

710000000

5 647 133,79

Код закупки 2017.ОК-177196.
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ, (ӘАОТ коды 431010000), 120014,
Қызылорда қ., Қазыбек би к-сі, 13, 2017.ОК-176084 ашық конкурс тәсілімен
өткізілген конференция телефон, трансформатор және құю-кабельдік
инфрақұрылымға арналған материалдарды сатып алудың қорытындысы
www.reestr.nadloc.kz сайтында шыққаны туралы хабарлайды:

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», (код КАТО 431010000), 1200014, г.
Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, информирует о том, что итоги открытого конкурса
2017.ОК-176084 по приобретению конференц-телефона, трансформатора и
материалов для литейно-кабельной инфраструктуры подведены на сайте
www.reestr.nadloc.kz:

№1 Лот

ӨСЖ коды 26.30.30.600 A

Конференц-телефоны

Лот №1

СКП код 26.30.30.600 A

Конференц-телефон

№2 Лот

ӨСЖ коды 27.11.41.700 A

Трансформатор радиохабар тарататын

Лот №2

СКП код 27.11.41.700 A

Трансформатор радиовещательный

№3 Лот

ӨСЖ коды 26.30.30.600 A

Құю-кабельдік инфрақұрылымға
арналған материалдар

Лот №3

СКП код 26.30.30.600 A

Материалы для литейно-кабельной
инфраструктуры

«Атыраумұнай» ЖШС (әаот 231010000, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 62) келесі
тауарларды сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен өткізілген сатып
алулардың қорытындыларын хабарлайды: сатып алу коды: 2017.БК-181140
интернет-ресурс адресі: reestr.nadloc.kz. Сатып алуды бір көзден жүзеге асыруға
негіз: Әрекет етуші Ереженің 96 т., 25 т. №1 Лот 19.20.26.500 A – Қараша айына
жазғы дизель жанармайы. Жеткізушінің атауы: “Батыс Мунай Транс” ЖШС.
Жеткізушінің мекенжайы: Атырау қ., Квартал З. Қабдолов 8. Сома 3 459 821.42.
Жергілікті мазмұн 100%.

ТОО «Атыраумунай» (като 231010000, г. Атырау ул. Смагулова 62) объявляет
об итогах проведении закупов способом из одного источника по закупке
следующих товаров: код закупки: 2017.ОИ-181140 - адрес интернет ресурса:
reestr.nadloc.kz Основанием для осуществления закупа из одного источника: 95.
п.п. 25 п. действующих правил Лот №1 19.20.26.500 A - Дизельное топливо летнее
на ноябрь 2017 г. Наименование поставщика: ТОО “Батыс Мунай Транс”. Адрес
местонахождения поставщика: г. Атырау Квартал З. Кабдолова 8. Сумма 3 459
821.42. Местное содержание 100%.
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Алматы қ., Достық даңғ., 160, ӘАОТ 751710000 мекенжайы бойынша орналасқан
«Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен кәсіпорыны» ЖШС, келесі
лоттар бойынша аудару қызметтерін сатып алуға ашық байқау өткізетіндігін
хабарлайды:
Лот
Жер қойнауын
№ пайдалануға келісімшарттардың №

1

2

647

1800

Тауарлардың,
ҚҚС-сыз, теңгемен
жұмыстардың,
сатып алуға
қызметтердің атауы
бөлінген сома
Аудару қызметтері (тілдер: орыс
тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен
орыс тіліне; орыс тілінен
ағылшын тіліне, ағылшын тілінен
орыс тіліне; неміс тілінен орыс
880 000,0
тіліне; орыс тілінен неміс тіліне;
француз тілінен орыс тіліне,
орыс тілінен француз тіліне;
қытай тілінен орыс тіліне, орыс
тілінен қытай тіліне)
Аудару қызметтері (тілдер: орыс
тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен
орыс тіліне; орыс тілінен
ағылшын тіліне, ағылшын тілінен
орыс тіліне; неміс тілінен орыс
тіліне; орыс тілінен неміс тіліне;
француз тілінен орыс тіліне,
орыс тілінен француз тіліне;
қытай тілінен орыс тіліне, орыс
тілінен қытай тіліне)

1 628 000,0

Толығырақ ақпаратты reestr.nadloc.kz адресі арқылы алуға болады.
Сатып алудың коды 2017.АБ-181137.

ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»,
находящееся по адресу: г. Шымкент, район Каратау, квартал 191, д.166, КАТО
511010000, объявляет о проведении открытого конкурса по закупу услуг перевода
по следующим лотам:
№ № контрактов
Лота
на недропользование

1

2

647

1800

Наименование
Сумма, выделенная
товаров, работ,
на закуп, без НДС,в
услуг
тенге
Услуги переводов (языки: с
русского на казахский, с
казахского на русский; с русского
на английский, с английского на
русский; с немецкого на русский, с
880 000,0
русского на немецкий; с
французского на русский, с
русского на французский; с
китайского на русский, с русского
на китайский)
Услуги переводов (языки: с
русского на казахский, с
казахского на русский; с русского
на английский, с английского на
русский; с немецкого на русский, с
русского на немецкий; с
французского на русский, с
русского на французский; с
китайского на русский, с русского
на китайский)

1 628 000,0

Подробную информацию можно получить по адресу: reestr.nadloc.kz.
Код закупки 2017.ОК-181137.

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан
даңғ., 42 «а» үй мекен-жайында орналасқан «КМК Мұнай» АҚ келесі лоттар
бойынша электрондық сатып алулар жүйесі арқылы ТЖҚ сатып алу өткізетіндігін
хабарлайды:

АО «КМК Мунай», расположенное по адресу: Республик а Казахстан,
Актюбинская область; Актобе Г.А.; г. Актобе, проспект Абилкайыр хана, дом 42
«а», объявляет о проведении приобретения ТРУ через систему электронных
закупок по лотам:

Лот
Лоттың атауы
№
Лот №1 Пак ер-15 0
(Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

ҚҚС есебінсіз, ТЖҚ сатып
алуға бөлінген сома теңге:
58 437 400 (Елу сегіз миллион
төрт жүз отыз жеті мың төрт жүз)
теңге

№
Наименование
Лота
Лота
Лот №1 Пакер-150 (согласно Технической
спе цифи кации
м/р
Мор тук
надсолевое)

Сумма, выделенная на
закуп ТРУ в тенге без НДС:
58 437 400 (Пятьдесят восемь
миллионов четыреста тридцать
семь тысяч четыреста) тенге

Лот №2 Жалғастырғыш тетік 2-7/8" - 3 1/2"
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Мортық тұз үсті к/о)

1 576 860 (Бір миллион бес жүз
жетпіс алты мың сегіз жүз
алпыс) теңге

Лот №2 Переходник 2-7/8" - 3 1/2" (согласно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

1 576 860 (Один миллион
пятьсот семьдесят шесть тысяч
восемьсот шестьдесят) тенге

Лот №3 Тер белм е-станок (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

271 479 600 (Екі жүз жетпіс бір
миллион төрт жүз жетпіс тоғыз
мың алты жүз) теңге

Лот №3 Ста нок- качал ка
(с огла сно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

271 479 600 (Двести семьдесят
один миллион четыреста
семьдесят девять тысяч
шестьсот) тенге

Лот №4 Пар керл ейті н құр ал-с айма нға
тығ ындам а 150 (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

480 200
(Төрт жүз сексен мың екі жүз)
теңге

Лот №4 Сал ьник
на
па керую щий
инс трум ент
1 50
(с огла сно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

480 200 (Четыреста восемьдесят
тысяч двести) тенге

Лот №5 Шег ендеу құбырлар ы 426 мм
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Мортық тұз үсті к/о)

14 775 910 (Он төрт миллион
жеті жүз жетпіс мың тоғыз жүз
он) теңге

Лот №5 Обсадные трубы 426 мм (согласно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

14 775 910 (Четырнадцать
миллионов семьсот семьдесят
пять тысяч девятьсот десять)
тенге

Лот №6 Шег енде у құбырлар ы 27 3мм
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Мортық тұз үсті к/о)

177 310 923 (Жүз жетпіс жеті
миллион үш жүз он мың тоғыз
жүз жиырма үш) теңге

Лот №6 Обсадные трубы 273мм (согласно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

177 310 923 (Сто семьдесят
семь миллионов триста десять
тысяч девятьсот двадцать три)
тенге

Лот №7 Шегендеу құбырын тартуға арналған
зәк ір ф1 77,8м м (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

126 032 132 (Жүз жиырма алты
миллион отыз екі мың жүз отыз
екі) теңге

Лот №7 Якорь для натяжения обсадной
кол онны ф177, 8мм ( согла сно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

126 032 132 (Сто двадцать шесть
миллионов тридцать две тысячи
сто тридцать два) тенге

Лот №8 Орнатылған ЦКОД 273мм ендірме
қал тқы башмак (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

16 399 589 (Он алты миллион үш
жүз тоқсан тоғыз мың бес жүз
сексен тоғыз) теңге

Лот №8 Вставной поплавковой башмак с
встроенным ЦКОД 273мм (согласно
Технической спецификации м/р
Мортук надсолевое)

16 399 589 (Шестнадцать
миллионов триста девяносто
девять тысяч пятьсот
восемьдесят девять) тенге

Лот №9 Цем ент
ПЦС
(Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

143 920 946 (Жүз қырық үш
миллион тоғыз жүз жиырма мың
тоғыз жүз қырық алты) теңге

Лот №9 Цемент ПЦС (согласно Технической
спе цифи кации
м/р
Мор тук
надсолевое)

143 920 946 (Сто сорок три
миллиона девятьсот двадцать
тысяч девятьсот сорок шесть)
тенге

Лот
№10

HT1 0x7- 21
3 37pС
жоға ры
температура кезінде амбушюраны
саңылаусыздандыру үшін құралсай ман
( П273хП273
BTC
ауд арғымен)
(Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Мортық тұз үсті
к/о)

80 961 243 (Сексен миллион
тоғыз жүз алпыс бір мың екі жүз
қырық үш) теңге

Сатып алу коды: reestr.nadloc.kz сайтында 2017.ЭСЖ - 181179.

Лот
№10

HT1 0x7-2 1 Обо рудование для
гер метизации амбу шюра при
высокой температуре 337pС (с
переводником П273хП273 BTC)
(со гласн о
Техничес кой
спе цифи кации
м/р
Мор тук
надсолевое)

Код закупки:

2017.СЭЗ- 181179 на сайте:

80 961 243 (Восемьдесят
миллионов девятьсот
шестьдесят одна тысяча двести
сорок три) тенге

reestr.nadloc.kz

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (ӘАОТ коды 431010000), 120014,
Қызылорда қ., Қазыбек би к-сі., 13, www.reestr.nadloc.kz сайтында ашық конкурс
тәсілімен 2017.ОК-181020 Boerger cорғыға қажетті қосалқы бөлшектер сатып
алуының өткізілетінін хабарлайды.

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», (код КАТО 431010000), 120014, г.
Кызылорда ул. Казыбек би, 13, информирует о проведении приобретения
запасных частей для насосов Boerger способом открытого конкурса 2017.ОК181020 на сайте www.reestr.nadloc.kz.

№1 лот

Лот №1

Boerger cорғыға қажетті қосалқы
бөлшектер

3 833 340,00 теңге
ҚҚС-сыз

Запасные части для насосов Boerger

3 833 340, 00 тенге
без НДС
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«Алтыналмас АК» АҚ (заңды мекен-жайы: Тараз қ., Қазыбек би көшесі, 111,
кеңсе 212, Алматы қаласындағы бөлімшесі: Алматы қ., Мұсабаев к-сі., 8) (бұдан
әрі «Сұраныс беруші») ашық конкурс әдісі бойынша: (протокол күні мен уақыты)да http://reestr.nadloc.kz/ интернет ресурсында (Сатып алу коды 2017.ОК-176444)
өткен сатып алу нәтижелерін хабарлайды:

АО «АК «Алтыналмас» (юридический адрес: г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис,
212, Офис в г. Алматы: г. Алматы, ул. Мусабаева, 8) (далее - «Заказчик») объявляет
об итогах закупа способом открытого конкурса на поставку следующих ТРУ (дата
и время протокола) на интернет ресурсе http://reestr.nadloc.kz/. Код закупа 2017.ОК-176444:

Лот
№

№
лота

1

2

Лоттың атауы

84.24.19.200 A - 2018
жылы "АК
Алтыналмас" АҚ
Ақбақай филиалының
территориясында
төтенше жағдайларға
жедел түрде жауап
беру үшін күштер мен
құралдардың тұрақты
оперативті
дайындығын
қамтамасыз ету
бойынша қызметтерді
көрсету

84.24.19.200 A - 2018
жылы "АК
Алтыналмас" АҚ
Ақтоғай филиалының
территориясында
төтенше жағдайларға
жедел түрде жауап
беру үшін күштер мен
құралдардың тұрақты
оперативті
дайындығын
қамтамасыз ету
бойынша қызметтерді
көрсету

Көлемі,
дана

1
қызмет

1
қызмет

Жеңімпаз,
мекен жай

Жеңімпаз
ұсынған ҚҚС
сыз баға

Қазақстан
Республикасы
Инвестициялар
және даму
министрлігі
Индустриялық даму
және өнеркәсіптік
қауіпсіздік
комитетінің "Кәсіби
әскерилендірілген
авариялық-құтқару
қызметі"
шаруашылық
жүргізу құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорны

75 375 600

Қазақстан
Республикасы
Инвестициялар
және даму
министрлігі
Индустриялық даму
және өнеркәсіптік
қауіпсіздік
комитетінің "Кәсіби
әскерилендірілген
авариялық-құтқару
қызметі"
шаруашылық
жүргізу
құқығындағы
республикалық
мемлекеттік
кәсіпорны

28 388 571

«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.БК181165 Жуу құралдары 2181
Лот №

Атауы

Өлш.бір.

Саны

1

2

Наименование
лота

84.24.19.200 A Оказание услуг по
поддержанию в
постоянной
оперативной
готовности сил и
средств к оперативному реагированию
на чрезвычайные
ситуации на
территории
Акбакайского
филиала АО «АК
Алтыналмас» в 2018
году

84.24.19.200 A Оказание услуг по
поддержанию в
постоянной
оперативной
готовности сил и
средств к
оперативному
реагированию на
чрезвычайные
ситуации на
территории
Актогайского филиала
АО «АК Алтыналмас»
в 2018 году

Количество

1 услуга

1 услуга

Победитель

Сумма,
выделенная для
закупа без НДС

Республиканское
государственное
предприятие на
праве хозяйственного ведения
«Профессиональная
военизированная
аварийноспасательная
служба Комитета
индустриального
развития и
промышленной
безопасности
Министерства по
инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан

75 375 600

Республиканское
государственное
предприятие на
праве хозяйственного ведения
«Профессиональная
военизированная
аварийноспасательная
служба Комитета
индустриального
развития и
промышленной
безопасности
Министерства по
инвестициям и
развитию
Республики
Казахстан

28 388 571

ТОО «Брендт» (юр. адрес: Республика 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-181165 Моющие средства
2181
№ лота

Наименование

Ед.изм

Кол-во

лот
8
1
Жуу құралдары
Жеткізуші: Кирдянкин Э ЖК хаттаманың сомасы 15370 теңге.
Сатып алуды өткізуге және дайындауға жауапты: Жерибко Наталья Васильевна
телефон 8 (71435) 4-92-06

8
1
Моющие средства
лот
Поставщик: ИП Кирдянкин Э сумма протокола 15370 тенге.
Ответственная за подготовку и проведение закупа: Жерибко Наталья
Васильевна телефон 8 (71435) 4-92-06

«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., 12 мөлтекаудан, Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау
тәсілімен (№0356 ПГУ-Ұшқын және іске қосу құрылғысы) тауарларын сатып
алатындығын хабарлайды:

АО «AltynEx Company» (местонахождение: 030000, Республика Казахстан, г.
Актобе, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра, 2, 5 этаж) объявляет закуп товара
(№0356 ПГУ-Искра и пусковое устройство) способом запроса ценовых
предложений:

Лот
№

ӨСТ

Лоттың атауы

1

27.32.11.500 A

Ұшқын-старт-ВШ

2

28.11.41.900 B

Іске қосу құрылғысы УПЭ1,5/Х

Өлш.
бірл.

Саны

ҚҚС есебінсіз сома

№
лота

П/м

30 000

1 147 134

1

27.32.11.500 A Искра-старт-ВШ

Дана

2

913 035

2

28.11.41.900 B Устройство пусковое УПЭ- Штука
1,5/Х

СКП

Наименование
лота

Ед.
изм

Колво

Сумма без
учета НДС

М/п

30 000

1 147 134

2

913 035

Сатып алу коды: 2017.БҰ-181178.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.11.17 ж. 14:00 (Астана
уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.11.2017 ж. 14:00 -де
(Астана уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

Код закупки: 2017.ЦП-181178
Дата начала приема ценовых предложений: 08.11.17 г. 14:00 (время
Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.11.2017 г. в 14.00
(время Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)

«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ (ӘАОТ коды 431010000), 120014,
Қызылорда қ., Қазыбек би к-сі., 13, www.reestr.nadloc.kz сайтында ашық конкурс
тәсілімен 2017.ОК-181201 келесі тауарды сатып алуының өткізілетінін
хабарлайды.

АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» (код КАТО 431010000), 120014, г.
Кызылорда, ул. Казыбек би, 13, информирует о проведении приобретения
следующего товара способом открытого конкурса 2017.ОК-181201 на сайте
www.reestr.nadloc.kz.

№1 Лот

Жоғарғы қысымды жуғыш құрылғы ,
технологиялық жабдыққа арналған
шаңсорғыш

1 398 000 теңге ҚҚС-сыз

Лот №1

Моечный аппарат высокого давления,
пыл есос
для
техн ологи ческ ого
оборудования

1 398 000 тенге без НДС

№2 Лот

Кір жуғыш машина, су қыздырғыш

2 404 000 теңге ҚҚС-сыз

Лот №2

Стиральная машина, водонагреватель

2 404 000 тенге без НДС

№3 Лот

Электрлік плита , тоңазытқыш

840 000 теңге ҚҚС-сыз

Лот №3

Электроплита, холодильник

840 000 тенге без НДС
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«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Ақтөбе қ, Бөкенбай батыр ксі, 2, “Dastan Center” БО, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау тәсілімен қорытындыларды
хабарлайды (№0332 АТЦ-Камазға қосалқы бөлшектер):

АО «Altyn Ex Com pany» (местонахождение: 030000, г. Актобе, ул. Бокенбай
батыра, 2, БЦ “Dastan Center”, 5 этаж) объявляет об итогах способом запроса
ценовых предложений (№0332 АТЦ-Запасные части на Камаз):

Лот
№

ҚҚС есебінсіз
теңгемен
жеңімпаздың
сомасы

№
лота

1 786

1

28.11.
ТЕРМОСТАТ
41.900 B 1306100-01

3 370

2

28.11.
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
41.900 B 14ТС.451.01.07.00.000

98 000

3

28.11.
ИНДИКАТОР ПЛАМЕНИ
41.900 B 14ТС,451,01,09,00,000

198 400

4

28.11.
ТОПЛИВНЫ Й НАСОС
41.900 B 10ТС.451.02.00.00.000

ӨСТ

Лоттың атауы

Жеңімпаздың
атауы және
мекенжайы

1

28.11. ТЕРМОСТАТ
41.900 B 1306100-01

2

28.11. ТЕМ ПЕРАТУРА ТЕТІГІ
41.900 B 14ТС.451.01.07.00.000

3

28.11. ЖАЛЫН ИНДИКАТОРЫ
«Автоцентр КАМАЗ
41.900 B 14ТС,451,01,09,00,000
Актобе» ЖШС, Ақтөбе
қ., Дальний тұйық
28.11. ЖАНАРМА Й
СО РАП
көшесі 40
41.900 B 10ТС.451.02.00.00.000

4

ТС 107

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

СКП

Наименование
лота

ТС 107

5

28.11. ЭЛ ЕК ТРҚ ОЗҒА ЛТҚЫ Ш ЮУТК ЖШҚ, Троицкая
41.900 B СОРАППЕН ТУ4573-019
көшесі Блок 1-В 25
24322961-99 НО472,3780
кеңсе
24В

184 000

5

28.11.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ С
41.900 B НАСОСОМ ТУ4573-019
24322961-99 НО472,3780
24В

6

28.11. ЖЫЛЫТҚЫШТЫҢ ЭЛЕКТР41.900 B ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ МЭ 250

107 000

6

28.11.
ЭЛ Е К ТРОДВ ИГАТЕ Л Ь
41.900 B ОТОПИТЕЛЯ МЭ 250

7

28.11. БІЛТЕ СБ165 АДВЕРС
41.900 B

“Береке-8” ЖШС,
Ақтөбе қ., Есет-батыр
к-сі 168-83

270 000

7

28.11.
СВЕЧА СБ165 АДВЕРС
41.900 B

8

28.11. БАСҚАРУ БЛОГЫ 14ТС-10
«Автоцентр КАМАЗ
41.900 B 24V СБ 1982 АДВЕРС
Актобе» ЖШС, Ақтөбе
қ., Дальний тұйық
көшесі 40

526 800

8

9

28.11. ЖИНАҚТА РА ДИАТОР
41.900 B 54115-1301010-10

142 900

10

28.11. Ж Ы Л Ы Т Қ Ы Ш Т Ы Ң
«АКТЮБСНАБЗАП41.900 B РА ДИАТОРЫ
53 20- ЧАСТЬ» ЖШС, Ақтөбе
8101060
қ., САТПАЕВ к-сі 18- 65

11

28.11. ШЛАНГ ВН-16ММ
41.900 B

12

Наименование
и адрес
победителя

Сумма
победителя в
тенге без
учета НДС

ТОО
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
Актобе, Проспект
Нокина, Строение 7

1 786

ТОО «Автоцентр
КАМАЗ Актобе»,
г.Актобе, Переулок
Дальний 40

98 000

ООО ЮУТК, Улица
Троицкая Блок 1-В
офис 25

3 370

198 400
184 000

107 000
ТОО “Береке-8”,
г.Актобе ул. Есетбатыра 168-83

270 000

28.11.
БЛО К
УПРАВЛЕ НИЯ
41.900 B 14ТС-10 24 V СБ 1982
АДВЕРС

ТОО «Автоцентр
КАМАЗ Актобе»,
г.Актобе, Переулок
Дальний 40

526 800

9

28.11.
РА ДИАТОР В СБ ОРЕ
41.900 B 54115-1301010-10

ТОО
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
Актобе, Проспект
Нокина, Строение 7

142 900

108 954

10

28.11.
РАДИАТОР ОТОПИТЕЛЯ ТОО «АКТЮБСНАБ41.900 B 5320-8101060
ЗАПЧАСТЬ», г. Актобе,
ул. САТПАЕВА 18- 65

«ГрандМаш» ЖШС,
Ақтөбе қ., Әбілқайыр
хан көшесі, 70-1 1

46 273

11

28.11.
ШЛАНГ ВН-16ММ
41.900 B

28.11. Қ Ы З Д Ы Р Ғ Ы Ш
41.900 B 14ТС.451.01.00.00.00010РЭ

“ЕвроТрейд-Моторс”
ЖШС, Астана қ.,
Вишневского к-сі 24
үй 24

659 000

12

28.11.
Н А Г Р Е В А Т Е Л Ь
41.900 B 14ТС.451.01.00.00.00010РЭ

13

28.11. ҚҰБЫРША 5320-1311049
41.900 B ВПТ

«АКТЮБСНАБЗАПЧАСТЬ» ЖШС, Ақтөбе
қ., САТПАЕВ к-сі 18- 65

2 575

13

28.11.
РУКАВ 5320-1311049 ВПТ ТОО «АКТЮБСНАБ41.900 B
ЗАПЧАСТЬ», г. Актобе,
ул. САТПАЕВА 18- 65

2 575

14

28.11. РАДИАТОРДЫҢ КЕЛТЕ ТҮТІ41.900 B ГІ ЕВРО-1 5320-1303010

2 950

14

28.11.
ПАТРУБОК РАДИАТОРА
41.900 B ЕВРО-1 5320-1303010

2 950

15

28.11. КЕЛ ТЕ ТҮТІК
41.900 B 1303026

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

2 410

15

28.11.
ПАТРУБОК 5320-1303026
41.900 B

16

28.11. РА ДИАТОРҒА КЕ ЛТЕ
41.900 B ТҮТІКТЕР ЖИНАҒЫ 53201303027

«АКТЮБСНАБЗАПЧАСТЬ» ЖШС, Ақтөбе
қ., САТПАЕВ к-сі 18- 65

2 976

16

28.11.
КОМПЛЕКТ ПАТРУБКОВ ТОО «АКТЮБСНАБ41.900 B НА РА ДИАТОР 53 20- ЗАПЧАСТЬ», г. Актобе,
1303027
ул. САТПАЕВА 18- 65

2 976

17

28.11. ТЫҒ ЫЗДАҒЫ Ш 532 0541.900 B 1109250

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

1 135

17

28.11.
УПЛОТНИТЕЛЬ 5320541.900 B 1109250

1 135

18

28.11. АУА
ТАРАТҚЫ ШҚА
«АКТЮБСНАБЗАП41.900 B БҰРЫШТЫ Қ
ШЛ АНГ ЧАСТЬ» ЖШС, Ақтөбе
53205-1109375
қ., САТПАЕВ к-сі 18- 65

15 616

18

28.11.
ШЛА НГ УГЛОВОЙ НА ТОО «АКТЮБСНАБ41.900 B В О З Д У Х О З А Б О Р НИ К ЗАПЧАСТЬ», г. Актобе,
53205-1109375
ул. САТПАЕВА 18- 65

15 616

19

28.11. ЖЫЛЫТҚЫШҚА ЖЫЛУ
41.900 B АЛМАСТЫРҒЫШ 14ТС-10/
Д.1138

18 490

19

28.11.
ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ
41.900 B ПОДОГРЕВАТЕЛЯ 14ТС10/Д.1138

18 490

53 20-

20

28.11. БАСҚАРУ ПУЛЬТЫ ПУ41.900 B 4МП

21

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

«ГрандМаш» ЖШС,
Ақтөбе қ., Әбілқайыр
хан көшесі, 70-1 1

62 743

20

28.11.
ПУЛ ЬТ УПРАВЛЕ НИЯ
41.900 B ПУ-4МП

28.11. АУА ҚЫЗДЫРҒЫШ ЭД-Н
«Автоцентр КАМАЗ
41.900 B 24В
Актобе» ЖШС, Ақтөбе
қ., Дальний тұйық
көшесі 40

392 580

21

28.11.
НАГНЕТАТЕЛЬ ВОЗДУХА
41.900 B ЭД-Н 24В

22

28.11. ҚҰБЫРША 5320-101295< Макенов К.А.>
41.900 B 01
ЖК,Оңтүстік Қазақстан
облысы Сарманов к-сі
Құрылыс № 25
87018118499

25 000

22

28.11.
РУКАВ 5320-101295-01
41.900 B

23

28.11. АУА
ТАРАТҚЫ ШҚА «АКТЮБСНАБЗАПЧАСТЬ»
41.900 B БҰРЫШТЫ Қ
ШЛ АНГ
ЖШС, Ақтөбе қ.,
43114-1109600
САТПАЕВ к-сі 18- 65

3 123

23

108 954

ТОО «ГрандМаш», г.
Актобе, Улица
Абилкаир хана 70-1 1

46 273

ТОО “ЕвроТрейдМоторс”, г.Астана,
Улица Вишневского
24 дом 24

659 000

ТОО
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
Актобе, Проспект
Нокина, Строение 7

ТОО
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
Актобе, Проспект
Нокина, Строение 7

2 410

ТОО «ГрандМаш», г.
Актобе, Улица
Абилкаир хана 70-1 1
62 743
ТОО «Автоцентр
КАМАЗ Актобе»,
г.Актобе, Переулок
Дальний 40

392 580

ИП < Макенов К.А.>,
Южно-Казахстанская
область Улица
сарманова Строение
№ 25 87018118499

25 000

28.11.
ШЛА НГ УГЛОВОЙ НА ТОО «АКТЮБСНАБ41.900 B В О З Д У Х О З А Б О Р НИ К ЗАПЧАСТЬ», г. Актобе,
43114-1109600
ул. САТПАЕВА 18- 65

3 123
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10
24

ҚАМЫТ TORRO 110-120/12,
28.11.
41.900 B С7W2

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

300

24

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 110-120/
ТОО
12, С7W2
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
Актобе, Проспект
Нокина, Строение 7

25

ҚАМЫТ TORRO 110-120/
28.11.
41.900 B 12, С7W1

«АКТЮБСНАБЗАПЧАСТЬ» ЖШС,
Ақтөбе қ., САТПАЕВ
к-сі 18- 65

12 067

25

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 110-120/
12, С7W1

26

ҚАМЫТ TORRO 70-90/12,
28.11.
41.900 B С7W1

170

26

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 70-90/12,
С7W1

170

27

ҚАМЫТ TORRO 32-50/12,
28.11.
41.900 B С7W1

170

27

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 32-50/12,
С7W1

170

12 067

95

28

28.11.
41.900 B

ТОО
“ТрейдЛогистик.kz”, г.
ХОМУТ TORRO 16-27/13,
Актобе, Проспект
С7W1
Нокина, Строение 7

ҚАМЫТ TORRO 60-80/13,
28.11.
41.900 B С7W1

165

29

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 60-80/13,
С7W1

165

ҚАМЫТ TORRO 70-90/13,
28.11.
41.900 B С7W1

170

30

28.11.
41.900 B

ХОМУТ TORRO 70-90/13,
С7W1

170

28

ҚАМЫТ TORRO 16-27/13,
28.11.
41.900 B С7W1

29
30

“ТрейдЛогистик.kz”
ЖШС, Ақтөбе қ.,
Нокин даңғылы,
құрылыс 7

ТОО «АКТЮБСНАБЗАПЧАСТЬ», г.
Актобе, ул.
САТПАЕВА 18- 65

300

95

Сатып алу коды: 2017.БҰ-179446
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz//
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

Код закупки: 2017.ЦП-179446
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz//
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)

«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Ақтөбе қ, Бөкенбай батыр ксі, 2, “Dastan Center” БО, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау тәсілімен қорытындыларды
хабарлайды (№0301 РСУ-Құрылыс материалдары (Қ):

АО «Altyn Ex Com pany» (местонахождение: 030000, г. Актобе, ул. Бокенбай
батыра, 2, БЦ “Dastan Center”, 5 этаж) объявляет об итогах способом запроса
ценовых предложений (№0301 РСУ-Строительные материалы (П)

Лот
№

ӨСТ

Лоттың атауы

Жеңімпаздың
атауы және
мекенжайы

ҚҚС есебінсіз
теңгемен
жеңімпаздың
сомасы

№
лота

СКП

Наименование
лота

1

28.11.
41.900 B

Минплита
жылытқышы
125кг/м3

"Абенов Ж. Г." ЖК,
Қарағанды облысы,
Манежная көшесі
Құрылыс 7

320 000

1

28.11.
41.900 B

Утеплитель
минплита 125кг/
м3

Наименование
и адрес
победителя
ИП «Абенов Ж. Г.»,
Карагандинская
область, улица
Манежная Строение 7

Сумма
победителя в
тенге без
учета НДС
320 000

Сатып алу коды: 2017.БҰ-179409
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz//
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

Код закупки: 2017.ЦП-179409
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz//
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)

«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Ақтөбе қ, Бөкенбай батыр ксі, 2, “Dastan Center” БО, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау тәсілімен қорытындыларды
хабарлайды (№0281 ДСУ-Dressta техникасына сүзгіштер):

АО «Altyn Ex Com pany» (местонахождение: 030000, г. Актобе, ул. Бокенбай
батыра, 2, БЦ “Dastan Center”, 5 этаж) объявляет об итогах способом запроса
ценовых предложений (№0281 ДСУ-Фильтра на технику Dressta)

Лот
№

ӨСТ

Лоттың атауы

Жеңімпаздың
атауы және
мекенжайы

№
лота

СКП

Наименование
лота

Наименование
и адрес
победителя

1

28.11.
41.900 B

Кері сүзгіш 86701-0194

“АВИА” ғылыми-өндірістік
фирмасы, Өскемен қ.,
Тохтаров 38- 2

112 616

1

28.11.
41.900 B

Фильтр
обратный 86701-0194

Научно-производственная
фирма “АВИА”, г.УстьКаменогорск Тохтарова 382

112 616

2

28.11.
41.900 B

Мойынтіректің
корпусы 855-021172

“Регионвнешторг-ПВ” ЖШС
Павлодар қ., Катаев к-сі
Құрылыс 36/1-2

117 499

2

28.11.
41.900 B

Корпус
подшипника
855-02-1172

ТОО “Регионвнешторг-ПВ”,
г. Павлодар, ул. Катаева
Строение 36/1- 2

117 499

3

28.11.
41.900 B

Ауа сүзгіш 86701-0429

44 874

3

28.11.
41.900 B

Фильтр
воздушный 86701-0429

4

28.11.
41.900 B

Сүзгіштің
патроны сыртқы
867010430

“ITP Караганда” ЖШС
(АйТиПи Караганда),

108 000

4

28.11.
41.900 B

Патрон фильтра
наружный
867010430

ТОО “ITP Караганда”
(АйТиПи Караганда),

108 000

5

28.11.
41.900 B

Қысымды сүзгіш
867-01-1143 L534E

“Регионвнешторг-ПВ” ЖШС
Павлодар қ., Катаев к-сі
Құрылыс 36/1-2

93 174

5

28.11.
41.900 B

Фильтр
напорный 86701-1143 L-534E

ТОО “Регионвнешторг-ПВ”,
г. Павлодар, ул. Катаева
Строение 36/1- 2

93 174

ҚҚС есебінсіз
теңгемен
жеңімпаздың
сомасы

Сумма
победителя в
тенге без
учета НДС

44 874

Сатып алу коды: 2017.БҰ-179755
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz//
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

Код закупки: 2017.ЦП-179755
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz//
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)

«Meerbusch» ЖШС Ақтау қ., Маңғыстау обл. баға ұсынысын сұрау тәсілімен
сатып алу қорытындыларын хабарлайды «PR-MT-17-146 өтініші бойынша
материалдар»:
ЛОТ
ӨСТ
Өлш.бір.,
ТЖҚ қысқаша
№
коды
Саны
сипаттамасы
1
25.94.
Дана-1
Температура тетігі №102-0050 (түпнұсқа)
11.350 A
G3516 қозғалтқышы үшін

ТОО «Meerbusch», г. Актау Мангистауской обл. сообщает об итогах закупа
способом запроса ценовых предложений «Материалы по заявке PR-MT-17146»:
ЛОТ
Код
Единица изм.
Краткое
№
СКП
Кол-во
описание ТРУ
1
25.94.
Штука-1
Датчик температуры №102-0050 (оригинал)
11.350 A
для двигателя G3516

2

28.29.
82.530 B

Дана-3

Сүзгілеуіш ендірме №222693 GF40065/4
типті газ сүзгішке арналған

баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылды. Сатып алу
к о д ы: 2 0 1 7 . Ц П- 1 7 9 6 2 0 , ж ү й е н і ң и н те р н е т- р е с у р с а д р е с і : h t t p : / /
www.reestr.nadloc.kz/

2

28.29.
82.530 B

Штука-3

Вставк а фильтрующа я №22 2693 для
газового фильтра типа GF40065/4

закуп способом запроса ценовых предложений признан несостоявшимся. Код
закупки: 2017.ЦП-179620, адрес Интернет-ресурса системы: http://
www.reestr.nadloc.kz/.
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№ 211 (1400) 08.11.2017
«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., 12 мөлтекаудан, Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау
тәсілімен (№0132 ДСУ-Dressta-ға қосалқы бөлшектер) тауарларын сатып
алатындығын хабарлайды:
Лот
№

ӨСТ

Лоттың атауы

АО «AltynEx Company» (местонахождение: 030000, Республика Казахстан, г.
Актобе, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра, 2, 5 этаж) объявляет закуп товара
(№0132 ДСУ-Запасные части на Dressta) способом запроса ценовых
предложений:

Өлш.
бірл.

Саны

ҚҚС есебінсіз сома

№
лота

СКП

Наименование
лота

Ед.
изм

Кол- Сумма без
во
учета НДС

1

28.11.41.900 B Форсунка NS

дана

6

491.985

1

28.11.41.900 B Форсунка NS

штука

6

491.985

2

28.11.41.900 B Турбокомпрессор 851-01-0618

дана

2

919.025

2

28.11.41.900 B Турбокомпрессор 851-01-0618 штука

2

919.025

3

28.11.41.900 B Термостат 851-01-0616

дана

2

31.124

3

28.11.41.900 B Термостат 851-01-0616

штука

2

31.124

4

28.11.41.900 B Поршеннің сұққысы 851-01-4054 дана

12

48.481

4

28.11.41.900 B Палец поршня 851-01-4054

штука

12

48.481

5

28.11.41.900 B Шатунның астары (STD) 851-01- дана
1768

24

17.421

5

28.11.41.900 B Вкладыш шатуна (STD) 851-01- штука
1768

24

17.421

6

28.11.41.900 B Бас астар 851-01-1749

дана

14

9.437

6

28.11.41.900 B Вкладыш главный 851-01-1749 штука

14

9.437

7

28.11.41.900 B Бас астар 851-01-1748

дана

12

8.711

7

28.11.41.900 B Вкладыш главный 851-01-1748 штука

12

8.711

8

28.11.41.900 B Тірек мойынтірекпен астар 851- дана
01-4034

2

6.382

8

28.11.41.900 B Вкл адыш
с
упор ным штука
подшипником 851-01-4034

2

6.382

9

28.11.41.900 B Цилиндрдің жөнжинағы 265-390501/862-11-0107

жин

8

134.259

9

28.11.41.900 B Ремкомплект цилиндра 26539-0501/862-11-0107

комп

8

134.259

10

28.11.41.900 B Желдеткіштің гидромоторы дана
855-02-0205

1

229.366

10

28.11.41.900 B Гидромотор вентилятора 855- штука
02-0205

1

229.366

11

28.11.41.900 B Бас тежеуіш клапан 601-05- дана
1011-6-0л

1

22.458

11

28.11.41.900 B Клапан тормозной главный штука
601-05-1011-6-0л

1

22.458

12

28.11.41.900 B Сырғу төлкесі бөлек 265-09- дана
1076С1

4

217.740

12

28.11.41.900 B Вту лка
ск ольже ния штука
раздельная 265-09-1076С1

4

217.740

13

28.11.41.900 B Поршень 854-04-1554

дана

18

66.117

13

28.11.41.900 B Поршень 854-04-1554

штука

18

66.117

14

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 854-04- дана
1555

24

9.189

14

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 854- штука
04-1555

24

9.189

15

28.11.41.900 B Поршеннің қорғанысы 854-04- дана
1556

48

43.456

15

28.11.41.900 B Защита поршня 854-04-1556

штука

48

43.456

16

28.11.41.900 B Болт 265-07-103С1

штука

16

36.054

16

28.11.41.900 B Болт 265-07-103С1

16

36.054
17

28.11.41.900 B Шайба 612-49-1242-01-02

штука

16

2.553

18

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 881- штука
02-1141

2

41.869

19

28.11.41.900 B Гайка со шпилькой 315-01- штука
1035

64

96.483

17

28.11.41.900 B Шайба 612-49-1242-01-02

18

дана
дана

16

2.553

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 881-02- дана
1141

2

41.869

19

28.11.41.900 B Гайка шпилькамен 315-01-1035 дана

64

96.483

20

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 315-55- дана
1016

8

15.539

20

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 315- штука
55-1016

8

15.539

21

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 881-02- дана
1069

4

1.388

21

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 881- штука
02-1069

4

1.388

22

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 325-01- дана
1104

2

9.022

22

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 325- штука
01-1104

2

9.022

23

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 881-13- дана
0037

2

3.630

23

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 881- штука
13-0037

2

3.630

24

28.11.41.900 B Тығыздағыш шығыршық 476-07- дана
2044

2

0.296

24

28.11.41.900 B Кольцо уплотнительное 476- штука
07-2044

2

0.296

25

28.11.41.900 B ЦИЛ ИНДРЛЕР
БАСЫ НЫҢ дана
АРАЛЫҚ ҚАБАТЫ 851014068

3

55.181

25

28.11.41.900 B ПРО КЛА ДКА
ГОЛО ВКИ штука
ЦИЛИНДРОВ 851014068

3

55.181

Сатып алу коды: 2017.БҰ-181183.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.11.17 ж. 14:00 (Астана
уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.11.2017 ж. 14:00 -де (Астана
уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

Код закупки: 2017.ЦП-181183
Дата начала приема ценовых предложений: 08.11.17 г. 14:00 (время
Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.11.2017 г. в 14.00
(время Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)

«Altyn Ex Company» АҚ (орналасқан жері: 030000, Қазақстан Республикасы,
Ақтөбе қ., 12 мөлтекаудан, Бөкенбай батыр к-сі, 2, 5 қабат) баға ұсынысын сұрау
тәсілімен (№0380 ОИТ-Радиобайланыс каналының қызметтері) қызметтерін
сатып алатындығын хабарлайды:

АО «AltynEx Company» (местонахождение: 030000, Республика Казахстан, г.
Актобе, 12 микрорайон, ул. Бокенбай батыра,2, 5 этаж) объявляет закуп услуг
(№0380 ОИТ-Услуги канала радиосвязи ) способом запроса ценовых
предложений:

Лот
№

ӨСТ

1

96.09.19

Лоттың атауы
Радиобайланыс каналын ұсыну
қызметтері

Өлш.
бірл.

Саны

ҚҚС есебінсіз сома

Бір
қызмет

1

2 040 000

Сатып алу коды: 2017.БҰ-181178.
Баға ұсыныстарын қабылдаудың басталу күні: 08.11.17 ж. 14:00 (Астана уақытымен)
Баға ұсыныстарын қабылдаудың аяқталу күні: 15.11.2017 ж. 14:00 -де (Астана
уақытымен)
Реестрдің интернет-ресурс адресі: http://reestr.nadloc.kz/
Байланыстын тұлға: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (іш. 314)

№
лота
1

СКП

Наименование
лота

Ед.
изм

Колво

Сумма без
учета НДС

96.09.19

Услуги предоставления канала
радиосвязи

Одна
услуга

1

2 040 000

Код закупки: 2017.ЦП-181178
Дата начала приема ценовых предложений: 08.11.17 г. 14:00 (время Астаны)
Дата окончания приема ценовых предложений: 15.11.2017 г. в 14.00 (время
Астаны)
Адрес интернет ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
Контактное лицо: Джунельбаева Гульнур, g.dzhunelbayeva@altynex.com,
8(7132)90-50-83, (вн. 314)
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Ақтау қаласы, 471010000, индекс 130000, өндірістік аймақ 6, 150 ғимараты, 4қабатында орналасқан «Аңсаған Петролеум» АҚ, төменде көрсетілген қызметті
бір деректен сатып алу қорытындысы туралы хабарлаймыз.

АО «Ансаган Петролеум» расположенный по адресу: г. Актау, 471010000,
индекс 130000, промышленная зона 6, здание150, 4-этаж, объявляет об итогах
закупа следующих услуг способом закупа из одного источника.

Лот Контракт
№

Ло№
ты контракта

1

№ 1483

Сатып алатын заттың
н/е лоттың атауы,
ӨСТ коды

сома ҚҚСсыз

Солтүстік-Батыс Жетібай
кен орнында 4089 м
өлшенген тереңдіктегі
№118 жекеленген
көлденең пайдалану
ұңғымасының құрылысына
техникалық жобалаyға
әзірлеу мен оған ҚОЫБ-ға
71.12.31.000 A

8 000
000

Жабдықтаушы

«Проектный
институт
«Оптимум»
ЖШС

Жергілікті
қамту (%)

96,97

1

№ 1483

Наименование
предмета закупа или
лота, код СКП

сумма
без НДС

Разработка индивидуального технического проекта на
строительство горизонтальной эксплуатационной
скважины №118 с
измеренной глубиной 4089 м
на месторождении СевероЗападный Жетыбай" и ОВОС
к нему 71.12.31.000 A

8 000
000

Поставщик

ТОО
"Проектный
институт
"Оптимум"

Местное
содержание (%)

96,97

Сатып алу жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде
ТЖҚ-і сатып алу ережесінің , 96-тармағының, 1 тармақшасы негізінде жүргізіледі
(қандай да бір жеткізушіден ТЖҚ-ны сатып алған тапсырыс берушінің қолда бар
ТЖҚ-мен үйлесімділігін біріздендіру, стандарттау немесе қамтамасыз ету
мақсатында дәл сол жеткізушіден ТЖҚ-ны сатып алудың қажеттілігі туындаса;)

Закуп производится на основании 1п., 96 ст. Правил приобретения ТРУ при
проведении операции по недропользованию (когда у заказчика, закупившего
ТРУ у какого-либо поставщика, возникает необходимость приобрести ТРУ у того
же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения
совместимости с имеющимися ТРУ;)

«Кен-Сары» ЖШС, Ақтау қ., Маңғыстау обл. баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып
алу қорытындыларын хабарлайды: «PR-INS-17-030 өтініші бойынша
материалдар»:

ТОО «Кен-Сары», г. Актау Мангистауской обл. сообщает об итогах закупа
способом запроса ценовых предложений «Материалы по заявке PR-INS-17030»:

ЛОТ
№

ӨСТ
коды

Өлш.
бір.,
Саны

ТЖҚ
қысқаша
сипаттамасы

Жеткізушінің
атауы

Нақты
орналасқан
жерінің
мекенжайы

ҚҚС
есебінсіз
ұсынылған
баға

ЛОТ
№

Код
СКП

Ед.
изм.
Колво

Краткое
описание
ТРУ

1

27.20. Дана11.700 A
12

Буферлік
батарея 3.
6ES79710BA00

ENERGOTECHNIC

Бостандық
ауданы;
Сатпаев
көшесі 9А 35

48 600.00

1

27.20. Штука11.700 A
12

2

27.20. Дана11.700 A
2

Литий
батарея SAFT
LS 26500
иілгіш жалпақ
түйістіргілермен

ГРИЦАЙ
ЖК

Ақтау қ.; 12
мөлт. к-сі, 56
үй 16 кеңсе

28 000.00

2

27.20. ШтукаБатарея
11.700 A
2
литиевая SAFT
LS 26500 с
гибкими
плоскими
контактами

3

27.11. Дана50.400 A
1

Қуат беру
блогы PULS
CS3.241

Актобе
Снабжение

Ақтөбе қ.;
Заводская
көшесі
Құрылыс 21 11

94 950.00

3

27.11. Штука- Блок питания
50.400 A
1
PULS
CS3.241

Батарея
буферная 3.
6ES79710BA00

Наименование
поставщика

Адрес
фактического
местонахождения

Предложенная
цена, без
учета НДС

ENERGOTECHNIC

Бостандыкский
район; Улица
Сатпаева 9А
35

48 600.00

ИП
ГРИЦАЙ

г.Актау; Улица
12мкр 56 дом
16 офис

28 000.00

Актобе
г.Актобе; Улица
Снабжение
Заводская
Строение 21
11

94 950.00

Сатып алу коды: 2017.ЦП-179608, жүйенің интернет-ресурс адресі: http://
www.reestr.nadloc.kz/

Код закупки: 2017.ЦП-179608, адрес Интернет-ресурса системы http://
www.reestr.nadloc.kz/.

«Кен-Сары» ЖШС Ақтау қ., Маңғыстау облысы «УЭЦН жөндеу» ашық байқауын
өткізетіндігін хабарлайды. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС есебінсіз 28 303 571.43
теңге. Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://www.reestr.nadloc.kz/. сатып алу коды
2017.ОК-181099.

ТОО «Кен-Сары», г.Актау Мангистауской области объявляет о проведении
открытого конкурса «Ремонт УЭЦН». Сумма выделенная для закупа: 28 303
571.43 тенге без учета НДС. Адрес интернет-ресурса системы: http://
www.reestr.nadloc.kz, код закупки 2017.ОК-181099.

«Кен-Сары» ЖШС, Ақтау қ., Маңғыстау обл. «Катерпиллар G 3616, L6K
қозғалтқышына қосалқы бөлшектер» ашық байқауын өткізетіндігін хабарлайды:

ТОО «Кен-Сары», г.Актау Мангистауской области объявляет о проведении
открытого конкурса «Запасные части для двигателя Катерпиллар G 3616, L6K»:

ЛОТ
№

ҚҚС-сыз
бөлінген сома

ЛОТ
№

ТЖҚ
сипаттамасы

Описание
ТРУ

Выделенная
сумма, без НДС

1

Термостат (60-DEG С) №4Р1506

663 560.00

1

Термостат (60-DEG С) №4Р1506

2

Тығыздағыш шығыршық №6V1454

5 846.82

2

Кольцо уплотнительное №6V1454

5 846.82

3

Тығыздағыш шығыршық №8Т1703

3 730.93

3

Кольцо уплотнительное №8Т1703

3 730.93

4

Клапан №1114374

5 734.14

4

Клапан №1114374

5 734.14

5

Тығыздағыш жиек №7N4927

19 393.48

5

Кромка уплотняющая №7N4927

19 393.48

6

Тығыздағыш жиек №1531810

35 231.25

6

Кромка уплотняющая №1531810

35 231.25

7

Термостат (92-DEG С) №248-5513

273 186.39

7

Термостат (92-DEG С) №248-5513

273 186.39

8

Аралық қабат №2N0931

8

Прокладка №2N0931

5 533.79

663 560.00

5 533.79

Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://www.reestr.nadloc.kz/, сатып алу коды:
2017.ОК-181132.

Адрес интернет-ресурса системы: http://www.reestr.nadloc.kz, код закупки
2017.ОК-181132.

«Meerbusch» ЖШС, Ақтау қ., Маңғыстау обл. «Құлжан кенорнында өндіруші
ұңғымаларды жайластыру» жобасы бойынша құрылыс» ашық байқауының
қорытындыларын хабарлайды. ӨСТ коды: 42.21.11.000 A. Жеңімпаз болып ҚҚС
есебінсіз 154 439 320.00 теңге сомасымен Отан ЛТД ЖШС танылды, Атырау
облысы; Левый берег ЛПУ н/з көшесі. Сатып алу коды: 2017.ОК-172725, Жүйенің
интернет-ресурс адресі: http://www.reestr.nadloc.kz/.

ТОО «Meerbusch», г.Актау Мангистауской обл. сообщает об итогах открытого
конкурса строительство по проекту: «Обустройство добывающих скважин на
месторождении Кульжан»», код СКП: 42.21.11.000 A. Победителем признано
ТОО Отан ЛТД, Атырауская область; Улица Левый берег ЛПУ б/н, с суммой 154
439 320.00 тенге без учета НДС. Код закупки: 2017.ОК-172725, адрес Интернетресурса системы: http://www.reestr.nadloc.kz/.

«Bapy Mining» ЖШС бір көзден сатып алу жөнінде жариялайды: Лот №1 Ssang
Yong автомашинасын апаттық жөндеу үшін жинақта қосалқы бөлшектер – 1 068
303,57 теңге ҚҚС-сыз. Жеткізуші: №1 лоттар бойынша «Компания «АвтоцентрБахус» ЖШС, Қарағанды қ. Сатып алудың коды және интернет-қор жүйесінің
мекенжайы: 2017.БК-181164. www.reestr.nadloc.kz. Тапсырыс беруші: “Bapy Mining”
ЖШС, 050051, Алматы қ., Достық даңғ., 132, 2 кеңсе. Келісім-шартқа қол қою
мерзімі: хаттамаға қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні. Бір көзден сатып
алуды жүзеге асыруға негіз: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрінің № 96 Бұйрығының 3 т. 96 т. 30.01.2015 жыл. 27.08.2005 ж. №1821
Келісім-шарт.

ТОО «Bapy Mining» объявляет о закупе способом из одного источника:. Лот
№ 1 Запасные части в комплекте для аварийного ремонта автомашины Ssang
Yong – 1 068 303,57 тенге без НДС. ПОСТАВЩИК: по лотам № 1 ТОО «Компания
«Автоцентр-Бахус» г. Караганда. Код закупки и адрес интернет-ресурса
системы: 2017.ОИ – 181164, www.reestr.nadloc.kz. Заказчик: ТОО “ Bapy Mining
“, 050051, г. Алматы, пр. Достық, 132, офис 2. Cрок подписания договора: 10
рабочих дней со дня подписания протокола. Основание для осуществления
закупа из одного источника: пп.3 п.96 Приказа Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан от 30.01.2015 года №96. Контракт №1821 от
27.08.2005 г.
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«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.БК180824 Шығын материалдары 2181
Лот №

Атауы

Өлш.бір.

Саны

1
Шығын материалдары 2181
Лоттар
23
Жеткізуші: Зудова М.И ЖК хаттаманың сомасы 79 905 теңге.
Сатып алуды дайындауға және өткізуге жауапты: Тайгульдинов Данияр
Байдаулетович телефон 8 (71435) 4-92-06

ТОО «Брендт» (юр. адрес: Республика 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-180824 - Расходные
материалы 2181
№ лота

Наименование

Ед.изм

Кол-во

1
Расходные материалы 2181
Лотов
23
Поставщик: ИП Зудова М.И сумма протокола 79 905 тенге
Ответственный за подготовку и проведение закупа: Тайгульдинов Данияр
Байдаулетович телефон 8 (71435) 4-92-06

«Атырау жылу жүйелері» АҚ 2017 жылдың 06 қарашада «Күзет фирмасының қызметтері» № 1, «Еңбек (қызметтік) міндеттерін атқаруда жұмысшының өмірі мен
денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс берушінің АҚЖ-н міндетті сақтандыру» № 3, «Асфальттау қызмет атқару» № 4 лоттар бойынша жарияланған ашық тендердің
өтпегендігін хабарлайды.
2017 жылдың 17 қараша күні «Күзет фирмасының қызметтері» № 1, «Еңбек (қызметтік) міндеттерін атқаруда жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені
үшін жұмыс берушінің АҚЖ-н міндетті сақтандыру» № 3, «Асфальттау қызмет атқару» № 4 лоттар бойынша ашық тендер қайтара өткізіледі.
Сатып алынатын тауардың толық тізімі, олардың саны мен ерекшеліктері тендерлік құжаттамада көрсетілген.
Тендерге ҚР Ұлттық Экономика Министрінің 2015 жылғы 20 қаңтарда № 18 бұйрыққа сай бекіткен «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 қағидаларын бекіту туралы» Ереженің 7 тармақшасында көрсетілген біліктілік талаптарына сай келетін барлық
әлеуетті жеткізушілер жіберіледі.
№ 1,3,4 лоттар бойынша тендер құжаттамалары бар пакеттерді 2017 жылдың 16 қараша күні (осы күнді қосқанда) сағат 15:00-ге дейін мына мекен жайдан: Атырау
қаласы, Уәлиханов көшесі, 8, «АЖЖ» АҚ-ы, 7 бөлмеден алуға болады.
Тендерлік құжаттама пакетінің құны ҚҚС-н қосқанда 5 000,00 (бес мың) теңгені құрайды және «Қазкоммерцбанк» АҚ АФ-дағы №KZ839260601118657000 шотына,
СТН 151000033890, БСН 981 240 001 416, БЖҚ KZKOKZKX немесе «АЖЖ» АҚ-ның бухгалтериясына төленеді.
Тауар өндіретін, жұмыстар мен қызметтерді атқаратын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері кіші кәсіпкерлік субъектілері мен ұйымдары
үшін тендерлік құжаттама тегін беріледі.
Тендерге қатысу туралы әлеуетті жеткізіп берушілердің тапсырыстары салынған конверттер мына мекен-жайда қабылданады: Атырау қ., Уәлиханов к-сі, 8, «АЖЖ»
АҚ-ы, 7 кабинет.
№ 1,3,4 лоттар бойынша тендерлік тапсырыстар 2017 жылдың 17 қараша күні сағат 13:00-ге дейін ғана қабылданады;
№ 1,3,4 лоттар бойынша тендерлік тапсырыстары бар конверттер 2017 жылдың 17 қараша күні, сағат 15:00-де мына мекен-жайда ашылады: Атырау қ., Уәлиханов
к-сі, 8, «АЖЖ» АҚ-ының Акт залы (1 қатар).
Әлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші басшының қолымен куәландырылып, мөрі басылған сенімхат көрсету арқылы) тендерлік тапсырыстары бар
конверттерді ашу барысына қатыса алады.
Табиғи монополия субъектілерінің қызмет түрлерін (тауар, жұмыс) тұтынушылар «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ында өткізілетін тендер барысында бақылаушы
ретінде қатысуына қақы бар.
Қосымша ақпарат пен анықтамаларды мына телефондар бойынша алуға болады: 8 7122 99-43-69, 99-42-55.
Тендерлік комиссия
АО «Атырауские тепловые сети» Сообщает, что открытый тендер по лотам № 1 «Услуги охранной фирмы», № 3 «Обязательное страхование ГПО работодателя
за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», № 4 «Услуги асфальтирования» от 06.11.2017 года
признан несостоявшимся.
Повторный открытый тендер по лотам № 1 «Услуги охранной фирмы», № 3 «Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», № 4 «Услуги асфальтирования» состоится 17 ноября 2017 года.
Полный перечень закупаемых работ и услуг указан в тендерной документации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в пункте 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 услуги, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 18 от 20 января 2015 г.
Пакет тендерной документации по лотам № 1 «Услуги охранной фирмы», № 3 «Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и
здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», № 4 «Услуги асфальтирования» можно получить в срок до 1500 часов 16 ноября 2017
года, включительно, по адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 8, кабинет № 7.
Стоимость пакета тендерной документации на один лот составляет 5000 (пять тысяч) тенге и вносится на счёт № KZ839260601118657000 в АФ АО «Казкоммерцбанк»,
РНН 151000033890, БИН 981 240 001 416, БИК KZKOKZKX, КБЕ-17 либо в бухгалтерию АО «Атырауские тепловые сети». Субъектам малого предпринимательства
и организациям, производящим товары, работы и услуги, созданными общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, тендерная документация
предоставляется бесплатно.
Заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками в АО «Атырауские тепловые сети» по адресу: г.Атырау,
ул.Валиханова, 8, кабинет №7.
Окончательный срок предоставления тендерных заявок по лотам № 1 «Услуги охранной фирмы», № 3 «Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение
вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», № 4 «Услуги асфальтирования» до 1300 часов 17 ноября 2017 года.
Конверты с тендерными заявками по лотам № 1 «Услуги охранной фирмы», № 3 «Обязательное страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и
здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», № 4 «Услуги асфальтирования» будут вскрываться тендерной комиссией в 1500 часов
17 ноября 2017 г. по следующему адресу: г. Атырау, ул. Валиханова, 8, Актовый зал (1этаж).
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 «Атырауские тепловые сети»
тендере по закупке товаров (работ, услуг).
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: 8 (7122) 99-40-34, 99-42-55.
Тендерная комиссия
«Атыраумұнай» ЖШС (әаот 231010000, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 62) келесі
тауарларды сатып алу бойынша баға ұсынысын сұрау тәсілімен өткізілген сатып
алу қорытындыларын хабарлайды: 2017.БҰ-179864, Интернет ресурстың адресі:
reestr.nadloc.kz. Лот № 1 Екі эксплуатационды ұңғымаға геофизикалық зерттеу
жүргізу бойынша қызметтер. Жеңімпаз: “Атыраугеоконтроль” ЖШС. Мекенжайы:
Атырау қ., Солтүстік Промзона Корпус 29 а 201. ҚҚС-сыз сома 1 800 000

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-179864, адрес интернет ресурса:
reestr.nadloc.kz. Лот № 1 Услуги по проведению геофизических исследовании
двух эксплуатационных скважин. Победитель: ТОО “Атыраугеоконтроль” Адрес:
г. Атырау Северная Промзона Корпус 29 а 201. Сумма 1 800 000 без НДС.
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«Bassel Group LLS» ЖШС 2018 жылға (01.01.2018-31.12.2018) келесі
тауарларды сатып алу бойынша ашық тендер өткізетіндігін хабарлайды:
Лот № 1: Электртехникалық бұйымдар (сатып алуға бөлінген сома бір жылға
ҚҚС-пен 16 887 910 теңге);
Лот №2: Кабель-сымды бұйымдар (сатып алуға бөлінген сома бір жылға ҚҚСпен 16 887 910 теңге);
Лот №3: Жарық техникалық бұйымдар (сатып алуға бөлінген сома бір жылға
ҚҚС-пен 9 956 310 теңге);
Лот №4: OSMO орнатуға арналған реагенттер және сүзгіштер (сатып алуға
бөлінген сома бір жылға ҚҚС-пен 9 956 310 теңге).
Қызметтер келесідей мекенжай бойныша көрсетілу керек: Қарағанды облысы,
Теміртау қ., Республика даңғ., 130.
Тендерге 20.01.2015 ж-ғы N18 «Табиғи монополия субъектілерімен, тарифтерді
(бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың соңғы деңгейлерін және
реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды бекіткен кезде есептелетін
шығындар бар тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің» 2
Тарауында көрсетілген квалификациялық талаптарға жауап беретін барлық
әлеуетті жеткізушілерге қатысуға рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін келесі мекенжай бойынша алуға болады:
Теміртау қ., Республика даңғ., 130, немесе contract@basselgroup.kz электронды
поштасына сұраныс жіберу арқылы алуға болады. Тендерлік құжаттама 29.11.2017
ж. сағ. 14-00-ге дейін тегін беріледі.
Конверттерге қапталған тендерге қатысуға берілетін тендерлік өтініштер әлеуетті
жеткізушілермен «Bassel Group LLS» ЖШС-не келесідей мекенжай бойынша
беріледі: Теміртау қ., Республика даңғ., 130.
Тендерлік өтініштерді ұсынудың соңғы мерзімі 30.11.2017 жыл 12 сағат 00
минутқа дейін.
Тендерлік өтініштер бар конверттер тендерлік комиссиямен 30.11.2017 жылы
14 сағат 00 минутта келесідей мекенжай бойынша ашылатын болады: Теміртау
қ., Республика даңғ., 130.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері тендерлік өтініштері бар
конверттерді ашуға қатыса алады.
Табиғи монополия субъектілерінің қызметтерін тұтынушылар қызметтерді сатып
алу бойынша «Bassel Group LLS» ЖШС өткізіп жатқан тендерге бақылаушылар
ретінде қатысуға құқықтары бар.

ТОО «Bassel Group LLS» объявляет о проведении открытого тендера по
закупкам следующих товаров на 2018 год (01.01.2018-31.12.2018):
Лот № 1: Электротехнические изделия (сумма, выделенная на закупку на год
16 887 910 тенге с НДС);
Лот №2: Кабельно-проводниковая продукция (сумма, выделенная на закупку
на год 23 441 210 тенге с НДС);
Лот №3: Светотехническая продукция (сумма, выделенная на закупку на год 9
956 310 тенге с НДС);
Лот №4: Реагенты и фильтры для установки OSMO (сумма, выделенная на
закупку на год 9 956 310 тенге с НДС).
Товары должны быть поставлены по адресу: Карагандинская область, г.
Темиртау, пр. Республики, 130.
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в Главе 2 «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 услуги» N18 от 20.01.2015г.
Пакет тендерной документации можно получить, направив письменный
официальный запрос (с указанием юридического/фактического адреса, БИН,
кон тактного теле фона, за подпи сью руко водителя) на э л.ад рес
contract@basselgroup.kz. Тендерная документация предоставляется бесплатно
до 14-00ч. 29.11.2017 г.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
представляются потенциальными поставщиками в ТОО «Bassel Group LLS» по
адресу: г. Темиртау, пр. Республики, 130.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 12 часов 00 минут
30.11.2017 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в
14 часов 00 минут 30.11.2017 года по следующему адресу: г. Темиртау, пр.
Республики,130.
Потенциальные поставщики и их представители могут присутствовать при
вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в
качестве наблюдателей в проводимом ТОО «Bassel Group LLS» тендере по
закупке товаров.

«Алюминий Казахстана» АҚ 2018 жылы «Алюминий Казахстана» АҚ ТЭЦ
қажеттіліктері үшін 2 960 780 тонна көлемінде екібастұз көмір бассейнінің КСН
маркалы тас көмірін сатып алу бойынша 2017 жылы 28 қараша күні 11 сағат 00
минутта ашық тендер өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Жеткізу орны және шарттары: FCA шарттарында Екібастұз ст.
Талап етілетін жеткізу мерзімдері – 01.01.2018 ж-дан 31.12.2018 ж. дейін
(тендерлік құжаттамада көрсетілген жеткізу графигіне сәйкес)
Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жыл 20 қаңтар айындағы №
18 қаулысымен бекітілген Табиғи монополия субъектілерімен, тарифтерді
(бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың соңғы деңгейлерін және
реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды бекіткен кезде есептелетін
шығындар бар тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің 7
тармағында көрсетілген квалификациялық талаптарға жауап беретін барлық
әлеуетті жеткізушілерге қатысуға рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін мерзімінде 2017 жылы 27 қараша күні 11
сағат 00 минутта, әлеуетті жеткізуші төлем туралы құжатты және тендерлік
құжаттаманы алуға сенімхатты ұсынғаннан кейін, қоса 140013, Павлодар қ.,
«Алюминий Казахстана» АҚ, зауыт басқармасы, ОЗРУ ДЗЛиС кабинеті
мекенжайы бойынша алуға болады.
Тендерлік құжаттама пакетінің құны 600 теңгені құрайды және келесідей шотқа
салынады: Қазақстан Республикасы, 140013, Қазақстан Республикасы, Павлодар
облысы, Павлодар қ.
«Алюминий Казахстана» АҚ, БСН 940140000325, Павлодар қ-да ВТБ (Қазақстан)
Банкі АҚ ЕҰ филиалындағы Шот: KZ524322203398D00277, БИК: VTBAKZKZ, не
болмаса «АК» АҚ кассасына.
«Алюминий Казахстана» АҚ кассасына тендерлік құжаттама үшін ақшақаражаттарын салған кезде, кіріс ордерін рәсімдеу үшін бұған дейін бір тәуліктен
кешіктірмей (7182) 37-48-37 факсына келесідей ақпаратты ұсыну қажет: әлеуетті
жеткізушінің толық атауы, СТН (БСН/ЖИН, НМТН), сома (жазбаша) және сенім
білдірілген тұлғаның төлқұжат мәліметтері (Т.А.Ә. толығымен, жеке басын
куәландыратын құжаттың нөмірі, кім және қашан берілді).
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіретін, Қазақстан Республикасы
мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерімен құрылған шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне және ұйымдарына тендерлік құжаттама тегін беріледі.
Сонымен қатар тендерлік құжаттаманы Asel.Shumakova@erg.kz адресіне
жіберілген сұраныс бойынша осы электронды поштадан тегін алуға болады.
Конверттерге қапталған тендерге қатысуға берілетін тендерлік өтініштер әлеуетті
жеткізушілермен «Алюминий Казахстана» АҚ-на келесідей мекенжай бойынша
беріледі: 140013, Павлодар қ., «Алюминий Казахстана» АҚ, кеңсе. Тендерлік
өтініштерді ұсынудың соңғы мерзімі 2017 жыл 28 қараша 10 сағат 00 минутқа
дейін.
Тендерлік өтініштер бар конверттер тендерлік комиссиямен 2017 жылы 28-ші
қарашада 11 сағат 00 минутта келесідей мекенжай бойынша ашылатын болады:
Павлодар қ., «Алюминий Казахстана» АҚ, зауыт басқармасы.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолымен және
мөрімен расталған сенімхатты ұсынған кезде) тендерлік өтініштері бар
конверттерді ашуға қатыса алады.
Табиғи монополия субъектілерінің қызметтерін тұтынушылар 2018 жылы
«Алюминий Казахстана» АҚ ТЭЦ қажеттіліктері үшін 2 960 780 тонна көлемінде
екібастұз көмір бассейнінің КСН маркалы тас көмірін сатып алу бойынша
«Алюминий Казахстана» АҚ өткізіп жатқан ашық тендерге бақылаушылар ретінде
қатысуға құқықтары бар.
Осы тендердің шегінде ТМҚ сатып алуға бөлінген сома ҚҚС-сыз 6 667,755 млн.
теңгені құрайды
Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесідей телефондар арқылы алуға болады:
факс 8(7182) 37-48-37, тел. 8(7182) 37-41-24.

АО “Алюминий Казахстана” объявляет о проведении 28 ноября 2017 года в 11
часов 00 минут открытого тендера по закупке угля каменного марки КСН
экибастузского угольного бассейна в количестве 2 960 780 тонн для нужд ТЭЦ АО
«Алюминий Казахстана» в 2018 году
Место и условия поставки: на условиях FCA ст. Экибастуз
Требуемые сроки поставки – c 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. года (согласно графика
поставки, указанного в тендерной документации).
К участию в тендере допускаются потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в пункте 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 услуги, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11 часов 00 минут 27
ноября 2017 года включительно по адресу: 140013, г. Павлодар, АО «Алюминий
Казахстана», заводоуправление, кабинет ОЗРУ ДЗЛиС после представления
потенциальным поставщиком документа об оплате и доверенности на получение
тендерной документации.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 600 тенге и вносится на
счет: Республика Казахстан, 140013, Республика Казахстан, Павлодарская область,
г. Павлодар
АО «Алюминий Казахстана», БИН 940140000325, Счет: KZ524322203398D00277
в Филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар, БИК:VTBAKZKZ, либо в кассу
АО «АК». При внесении денежных средств за тендерную документацию в кассу АО
«Алюминий Казахстана» необходимо не позднее одних суток до этого для
оформления приходного ордера предоставить на факс (7182) 37-48-37 следующую
информацию: полное наименование потенциального поставщика, РНН (БИН/ИИН,
ОГРН), сумму (прописью) и паспортные данные доверенного лица (Ф.И.О.
полностью, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан).
Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим
товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями
инвалидов Республики Казахстан тендерная документация предоставляется
бесплатно.
Также тендерная документация предоставляется бесплатно по электронной
почте по запросу, отправленному на адрес Asel.Shumakova@erg.kz.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
представляются потенциальными поставщиками в АО «Алюминий Казахстана»
по адресу: 140013, г. Павлодар, АО «Алюминий Казахстана», канцелярия.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 минут 28
ноября 2017 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в
11 часов 00 минут 28 ноября 2017 года по следующему адресу: г. Павлодар, АО
«Алюминий Казахстана», заводоуправление.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением
доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут
присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в
качестве наблюдателей в проводимом АО «Алюминий Казахстана» открытого
тендера по закупке угля каменного марки КСН экибастузского угольного
бассейна в количестве 2 960 780 тонн для нужд ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана»
в 2018 году.
Сумма, выделенная для закупок угля каменного марки КСН экибастузского
угольного бассейна в рамках данного тендера, составляет 6 667,755 млн. тенге
без НДС.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: факс
8(7182) 37-48-37, тел. 8(7182) 37-41-24.

«Кен-Сары» ЖШС Ақтау қ., Маңғыстау облысы «Пакер ПРО-ЯТ-О сатып алу»
ашық байқауын өткізетіндігін хабарлайды. Сатып алуға бөлінген сома: ҚҚС
есебінсіз 6 754 020,00 теңге. Жүйенің интернет-ресурс адресі: http://
www.reestr.nadloc.kz, сатып алу коды 2017.ОК-181228.

ТОО «Кен-Сары», г.Актау Мангистауской области объявляет о проведении
открытого конкурса «Закуп пакер ПРО-ЯТ-О». Сумма выделенная для закупа: 6
754 020,00 тенге без учета НДС. Адрес интернет-ресурса системы: http://
www.reestr.nadloc.kz, код закупки 2017.ОК-181228.
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Закуп инфо» газетінің 2017 жылғы 27 қазандағы санында жарияланған 2018
жыл ға Ме рдігердің және Тап сырыс беру шіні ң материал дарынан
“ПАВЛОДАРЭНЕРГО” АҚ қажеттілігіне 2-ЖЭО, 3-ЖЭО казандық цехтарының ауа
жылытқыш ыдыстарын (куб), 2-ЖЭО, 3-ЖЭО турбина цехтарының негізгі, қосалқы
және жалпы станциялық жабдығын ағымдағы жөндеуді орындау қызметтерін
сатып алу жөніндегі ашық тендерді хабарландыру мәтінінде қате жазылуға
байланысты «Сатып алудың бағдарлы сомасы ҚҚС-тың есебінсіз - 242 917 463
теңге» сөздері мынадай редакцияда жазылсын: «Сатып алудың бағдарлы
сомасы ҚҚС-тың есебінсіз - 252 471 308 тенге.

В связи с наличием ошибки в тексте объявления в открытом тендере по
закупу услуг на выполнение текущих ремонтов кубов ВЗП котельных цехов
ТЭЦ- 2 , ТЭЦ -3 , ос н о вн о г о вс по м о г ате л ьн о г о и общ е ста н ци о н но г о
о бор у д ова н ия тур би н ных це хо в ТЭЦ- 2 , ТЭЦ - 3 д л я н у жд АО
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» из материалов и запасных частей Заказчика и
Подрядчика на 2018 год, размещенного в газете «Закуп инфо» от 27.10.2017
г., слова в тексте объявления: «Ориентировочная сумма закупа без учета
НДС – 24 2 91 7 46 3 тен г е », и зл о ж ить в с л е ду ю щ ей р ед а к ци и :
«Ориентировочная сумма закупа без учета НДС – 252 471 308 тенге.

Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 12 «Б», 2-ші қатардағы мекен жайда
орналасқан, КАТО 231010000, «Сәтпаев Оперейтинг» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі (бұдан әрі –Серіктестік) «Ұңғыманы геофизикалық зерттеу (ҰГЗ) және
Тік бағытта сейсмикалық кескіндеу, Кішігірім DST/MDT қызметтерін» бір көзінен
тәсілімен сатып алу қорытындысын хабарлайды. Сатып алу үшін негіз – 30.01.2015
ж. № 96 Қағиданың 96 тармағының 1 тармақшасы.
Жеткізушінің атауы: «Шлюмберже Лоджелко Инк» компаниясы.
Осы тауарларға жеткізушінің ұсынған бағасы: ҚҚС қоспағанда, 207 679 997 (екі жүз
жеті миллион алты жүз жетпіс тоғыз мың тоғыз жүз тоқсан жеті) теңге 00 тиын. Берілген
қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша жеткізушінің міндеттемесі - 34%.
Байланысатын тұлға: К. М. Берденов, тел: +7 7122 306679.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатпаев Оперейтинг»
(далее – Товарищество), расположенное по адресу: КАТО 231010000 г. Атырау,
ул. Курмангазы 12 Б, 2 этаж, объявляет итоги закупа способом из одного
источника «Услуг ГИС и ВСП, мини DST/MDT». Основание для закупа – пп.1 п.96
Правил № 96 от 30.01.2015 г.
Наименование поставщика: Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк».
Цена, предложенная поставщиком на предлагаемые услуги 207 679 997 (двести
семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто семь)
тенге 00 тиын без учета НДС. Обязательство поставщика по местному
содержанию в предлагаемых услугах - 34%.
Контактное лицо: Берденов К. М., тел: +7 7122 306679.

Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 12 «Б», 2-ші қатардағы мекен жайда
орналасқан, КАТО 231010000, «Сәтпаев Оперейтинг» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі (бұдан әрі –Серіктестік) Геологиялық-техникалық зерттеу (ГТЗ) және
мәліметтерді нақты уақытта беру қызметтерін» бір көзінен тәсілімен сатып алу
қорытындысын хабарлайды. Сатып алу үшін негіз – 30.01.2015 ж. № 96 Қағиданың
96 тармағының 1 тармақшасы.
Жеткізушінің атауы: «Шлюмберже Орталық Азия» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі.
Осы тауарларға жеткізушінің ұсынған бағасы: ҚҚС қоспағанда, 5 283 432 (бес
миллион екі жүз сексен үш мың төрт жүз отыз екі) теңге 00 тиын. Берілген
қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша жеткізушінің міндеттемесі - 80%.
Байланысатын тұлға: К. М. Берденов, тел: +7 7122 306679.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатпаев Оперейтинг» (далее
– Товарищество), расположенное по адресу: КАТО 231010000 г. Атырау, ул.
Курмангазы 12 Б, 2 этаж, объявляет итоги закупа способом из одного источника
«Услуг геолого-технологических исследовании (ГТИ) и передачи данных в реальном
времени». Основание для закупа – пп.1 п. 96 Правил № 96 от 30.01.2015 г.
Наименование поставщика: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Шлюмберже Центральная Азия».
Цена, предложенная поставщиком на предлагаемые услуги 5 283 432 (пять
миллионов двести восемьдесят три тысяча четыреста тридцать два) тенге 00 тиын
без учета НДС. Обязательство поставщика по местному содержанию в
предлагаемых услугах - 80%.
Контактное лицо: Берденов К. М., тел: +7 7122 306679.

Атырау қаласы, Құрманғазы көшесі, 12 «Б», 2-ші қатардағы мекен жайда
орналасқан, КАТО 231010000, «Сәтпаев Оперейтинг» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі (бұдан әрі –Серіктестік) «Жергілікті қамту есебінің мониторингіне
жататын, барлық нарық субъектілері үшін жергілікті қамту есебінің ерекшелігі.
Жергілікті қамту бойынша берілетін, жер қойнауын пайдаланушылардың есептілігі
тақырыбы бойынша біліктілігін арттыру қызметтерін» бір көзінен тәсілімен сатып
алу қорытындысын хабарлайды. Сатып алу үшін негіз – 30.01.2015ж. № 96
Қағиданың 96 тармағының 24 тармақшасы.
Жеткізушінің атауы: «Кәусар» Оқу орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
Осы қызметтерге жеткізушінің ұсынған бағасы: ҚҚС қоспағанда, 60 000 (алпыс
мың) теңге 00 тиын. Берілген қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша
жеткізушінің міндеттемесі - 100%.
Байланысатын тұлға: К. М. Берденов, тел: +7 7122 306679.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатпаев Оперейтинг» (далее
– Товарищество), расположенное по адресу: КАТО 231010000 г. Атырау, ул.
Курмангазы 12 Б, 2 этаж, объявляет итоги закупа способом из одного источника
«Услуг по повышению квалификации по дисциплине «Специфика расчета местного
содержания, для всех субъектов рынка, попадающих под мониторинг расчета
местного содержания. Отчетность недропользователей по местному содержанию».
Основание для закупа – пп.24 п.96 Правил № 96 от 30.01.2015г.
Наименование поставщика: Товарищество с ограниченной ответственностью
«Образовательный центр «Кәусар».
Цена, предложенная поставщиком на предлагаемые услуги: 60 000 (шестьдесят
тысяч) тенге 00 тиын без учета НДС. Обязательство поставщика по местному
содержанию в предлагаемых услугах - 100%.
Контактное лицо: Берденов К. М., тел: +7 7122 306679.

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13 мекенжайында орналасқан
«Көлжан» ЖШС «Көлжан» ЖШС-ның №3517 келісімшарттық аумағында бұрғылау
кезінде бастапқы цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер» бойынша
2017.ОК-181238, №Көлжан/17-090 ашық конкурсының өткізілетінін хабарлайды.
Құны: 143 488 000 теңге, ҚҚС-сыз. Тізілімнің интернет-ресурсының мекенжайы:
http://reestr.nadloc.kz

ТОО «Кольжан», расположенное по адресу: 120014, г. Кызылорда, ул.
Казыбек би 13, объявляет о проведении открытого конкурса 2017.ОК181238, №Кольжан/17-090 на «Услуги по первичному цементированию при
бурении на контрактной территории №3517 ТОО «Кольжан». Стоимость:
143 488 000 тенге без учета НДС. Адрес интернет-ресурса реестра: http://
reestr.nadloc.kz

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13 мекенжайында орналасқан
«ПетроҚазақстан Венчерс Инк.» филиалы «ПҚВИ» филиалы үшін бұрғылау
кезінде бастапқы цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер» бойынша
2017.ОК-180895, № ПҚВИ/17-040 ашық конкурсының өткізілетінін хабарлайды.
Құны: 745 760 000 теңге, ҚҚС-сыз.
Тізілімнің интернет-ресурсының мекенжайы: http://reestr.nadloc.kz

Филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк.», расположенное по адресу:
120014, г. Кызылорда, ул. Казыбек би 13, объявляет о проведении открытого
к он к ур с а 2 01 7 .О К- 1 80 8 95 , № ПКВ И/1 7 -0 4 0 « Усл у ги по п ер вич н ом у
цементированию при бурении для филиала «ПКВИ». Стоимость: 745 760
000 тенге без учета НДС.
Адрес интернет-ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz

120014, Қызылорда қ., Қазыбек би көшесі, 13 мекенжайында орналасқан
«ПетроҚазақстан Құмкөл Ресорсиз» АҚ төмендегі лоттар арқылы «ПҚҚР» АҚ үшін
бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер» бойынша
2017.ОК-180866, №ПҚҚР/17-159 ашық конкурсының өткізілетінін хабарлайды:
№1 лот. №338 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 208 860 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№2 лот. №337 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 181 720 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№3 лот. №73 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 71 508 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№4 лот. №3639 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 15 930 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№5 лот. №278 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 17 700 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№6 лот. №1928 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 188 800 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№7 лот. №1928 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 188 210 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№8 лот. №1928 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 164 020 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№9 лот. №3939 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 75 520 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№10 лот. №3939 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы
цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 56 640 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№11 лот. №49 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 21 240 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№12 лот. №3889 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы
цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 81 420 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№13 лот. №214 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы цементтеу
бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 206 500 000 теңге, ҚҚС-сыз.
№14 лот. №4508 келісімшарттық аумағында бұрғылау кезінде бастапқы
цементтеу бойынша көрсетілетін қызметтер. Құны: 54 280 000 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-180866, №ПККР/17-159 «Услуги по первичному цементированию при
бурении для АО «ПККР» по нижеследующим лотам:
Лот №1. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №338. Стоимость: 208 860 000 тенге без учета НДС.
Лот №2. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №337. Стоимость: 181 720 000 тенге без учета НДС.
Лот №3. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №73. Стоимость: 71 508 000 тенге без учета НДС.
Лот №4. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №3639. Стоимость: 15 930 000 тенге без учета НДС.
Лот №5. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №278. Стоимость: 17 700 000 тенге без учета НДС.
Лот №6. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №1928. Стоимость: 188 800 000 тенге без учета НДС.
Лот №7. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №1928. Стоимость: 188 210 000 тенге без учета НДС.
Лот №8. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №1928. Стоимость: 164 020 000 тенге без учета НДС.
Лот №9. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №3939. Стоимость: 75 520 000 тенге без учета НДС.
Лот №10. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №3939. Стоимость: 56 640 000 тенге без учета НДС.
Лот №11. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №49. Стоимость: 21 240 000 тенге без учета НДС.
Лот №12. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №3889. Стоимость: 81 420 000 тенге без учета НДС.
Лот №13. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №214. Стоимость: 206 500 000 тенге без учета НДС.
Лот №14. Услуги по первичному цементированию при бурении на контрактной
территории №4508. Стоимость: 54 280 000 тенге без учета НДС.
Адрес интернет-ресурса реестра: http://reestr.nadloc.kz
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«Фирма Ада Ойл» ЖШС филиалы (Ақтөбе қ., Бөкенбай батыр көшесі, 2 үй,
«Дастан» БО, 6-7 қабат) ашық байқау өткізетіндігін хабарлайды ӨСТ коды
28.14.20.000 A «Башенкөл» кенорны үшін БӨАжәнеА материалдарын сатып алу.
Бөлінген сома 1 866 344.30 теңге (ҚҚС есебінсіз). Сатып алу коды және интернетресурстың, жүйенің адресі: 2017.АБ-181305, reestr.nadloc.kz

Филиал ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Актобе, улица Бокенбай батыра, дом 2, БЦ
«Дастан», 6-7 этаж) объявляет о проведении открытого конкурса код СКП
28.14.20.000 A Закуп материалов КИПиА для месторождения «Башенколь».
Выделенная сумма 1 866 344.30 тенге (без учета НДС). Код закупки и адрес
интернет-ресурса, системы: 2017.ОК-181305, reestr.nadloc.kz

«Фирма Ада Ойл» ЖШС филиалы (Ақтөбе қ., Бөкенбай батыр көшесі, 2 үй,
«Дастан» БО, 6-7 қабат) ашық байқау өткізетіндігін хабарлайды ӨСТ коды
28.21.13.300 A Башенкөл кенорны үшін асхана құрал-жабдықтарын сатып алу.
Бөлінген сома 984 223.22 теңге (ҚҚС есебінсіз). Сатып алу коды және интернетресурстың, жүйенің адресі: 2017.АБ-181309, reestr.nadloc.kz

Филиал ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Актобе, улица Бокенбай батыра, дом 2, БЦ
«Дастан», 6-7 этаж) объявляет о проведении открытого конкурса код СКП
28.21.13.300 A Закуп столового оборудования для месторождения Башенколь.
Выделенная сумма 984 223.22 тенге (без учета НДС). Код закупки и адрес
интернет-ресурса, системы: 2017.ОК-181309, reestr.nadloc.kz

«Фирма Ада Ойл» ЖШС филиалы (Ақтөбе қ., Бөкенбай батыр көшесі, 2 үй,
«Дастан» БО, 6-7 қабат) ашық байқау өткізетіндігін хабарлайды ӨСТ коды
56.10.19.000 A Башенкөл кенорнына тамақтану мен кешенді тұрмыстық қызмет
көрсетуді ұйымдастыру бойынша қызметтер. Бөлінген сома 671 994 054.00 теңге
(ҚҚС есебінсіз). Сатып алу коды және интернет-ресурстың, жүйенің адресі:
2017.АБ-181316, reestr.nadloc.kz

Филиал ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Актобе, улица Бокенбай батыра, дом 2, БЦ
«Дастан», 6-7 этаж) объявляет о проведении открытого конкурса код СКП
56.10.19.000 A Услуги по организации питания и комплексного бытового
обслуживания на месторождении Башенколь. Выделенная сумма 671 994 054.00
тенге (без учета НДС). Код закупки и адрес интернет-ресурса, системы: 2017.ОК181316, reestr.nadloc.kz

«Фирма Ада Ойл» ЖШС филиалы (Ақтөбе қ., Бөкенбай батыр көшесі, 2 үй,
«Дастан» БО, 6-7 қабат) бір көзден сатып алу тәсілімен өткізілген сатып алудың
қорытындыларын хабарлайды: ӨСТ коды 85.32.11.200 A Оқыту бойынша
қызметтер. Жеткізуші: “MG Legal Consulting” ЖШС, сома 53 571.43 теңге (ҚҚС
есебінсіз). Сатып алудың коды және интернет-ресурстың, жүйенің адресі:
2017.БК-181297, reestr.nadloc.kz

Филиал ТОО «Фирма Ада Ойл» (г. Актобе, улица Бокенбай батыра, дом 2,
БЦ «Дастан», 6-7 этаж) объявляет об итогах проведения закупа способом
из одного источника: Код СКП 85.32.11.200 A Услуги по обучению. Поставщик:
ТОО “MG Legal Consulting”, сумма 53 571.43 тенге (без учета НДС). Код
за к у п к и и а д р е с и н те р н е т- р е с у р с а , с и с те м ы: 2 0 1 7 . О И- 1 8 1 2 9 7 ,
reestr.nadloc.kz

«Bapy Mining» ЖШС бір көзден сатып алу жөнінде жариялайды: Лот № 1 САТ
988Н үшін шығын материалдарымен жинақта сұққыла– 2 236 135,00 теңге ҚҚСсыз. Жеткізуші: №1 лоттар бойынша «Борусан Макина Казахстан» ЖК ЖШС,
Алматы қ. Сатып алудың коды және интернет-қор жүйесінің мекенжайы: 2017.БК181094. www.reestr.nadloc.kz. Тапсырыс беруші: “Bapy Mining” ЖШС, 050051,
Алматы қ., Достық даңғ., 132, 2 кеңсе. Келісім-шартқа қол қою мерзімі: хаттамаға
қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні. Бір көзден сатып алуды жүзеге
асыруға негіз: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
№ 167 Бұйрығының 1 т. 96 т. 28.03.2017 жыл. 27.08.2005 ж. №1821 Келісім-шарт.

ТОО «Bapy Mining» объявляет о закупе способом из одного источника: Лот №1
Пальцы в комплекте с расходным материалом для САТ 988Н – 2 236 135,00
тенге без НДС. ПОСТАВЩИК: по лотам № 1 ТОО «ИП Борусан Макина Казахстан»
г. Алматы. Код закупки и адрес интернет-ресурса системы: 2017.ОИ – 181094,
www.reestr.nadloc.kz. Заказчик: ТОО “ Bapy Mining “, 050051, г. Алматы, пр. Достық,
132, офис 2. Cрок подписания договора: 10 рабочих дней со дня подписания
протокола. Основание для осуществления закупа из одного источника: пп.1 п.96
Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
28.03.2017 года №167. Контракт №1821 от 27.08.2005 г.

Атырау қаласы, 231010000, индекс 060000, Б. Құлманов көшесі 105 орналасқан
«Мәтен Петролеум» АҚ-ы, төменде көрсетілген тауарларды электрондық сатып
алу жүйесі арқылы сатып алу туралы хабарлайды:

АО «Матен Петролеум» расположенный по адресу: г. Атырау, 231010000,
индекс 060011, ул. Б. Кулманова, 105 объявляет о закупе следующих товаров
через систему электронных закупок:

Лот

1

Сатып алатын
заттың н/е лоттың
атауы, ӨСТ коды
Жүзді ысылай өңделген жіксіз болат
құбырлар ф219х8мм ӨСТ коды
24.20.11.350 А

Бөлінген сома
ҚҚС-сыз

31 740 800

Сатып алу
коды, интернет
ресурс адресі
2017.СЭЗ-181310
www.reestr.nadloc.kz

Лот

1

Наименование
предмета закупа или
лота, код СКП

Выделенная
сумма без
НДС

Код закупки,
адрес интернетресурса

Труба стальная бесшовная
горячекатаная с фаской ф219х8мм
код СКП 24.20.11.350 А

31 740 800

2017.СЭЗ-181310
www.reestr.nadloc.kz

Ақтау қаласы, 471010000, индекс 130000, өндірістік аймақ 6, 150 ғимараты, 4қабатында орналасқан «Аңсаған Петролеум» АҚ, төмендегі көрсетілген қызметті
бір деректен сатып алу қорытындысы туралы хабарлаймыз.

АО «Ансаган Петролеум» расположенный по адресу: г. Актау, 471010000,
индекс 130000, промышленная зона 6, здание150, 4-этаж, объявляет об итогах
закупа следующих услуг способом закупа из одного источника.

Лот

Контракт
№

Лоты

1

№ 1483

Сатып алатын
заттың н/е лоттың
атауы, ӨСТ коды
Брокер және дилерлік
қызмет көрсету
66.12.12

сома
ҚҚС-сыз

Жабдықтаушы

Жергілікті
қамту (%)

1 000

«Гермес
Бурса»
ЖШС

100

1

№
контракта

№ 1483

Наименование
предмета закупа
или лота, код СКП
Брокерского и
дилерского
обслуживания 66.12.12

сумма
без НДС

1 000

Поставщик

ТОО
"Гермес
Бурса"

Местное
содержание (%)
100

Сатып алу жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде
ТЖҚ-і сатып алу ережесінің , 96-тармағының, 35 тармақшасы негізінде жүргізіледі
(жылдық көлемі құндық көріністе тиісті қаржы жылына белгіленген екі жүз еселік
айлық есептік көрсеткіштен аспайтын ТЖҚ-ны сатып алу кезінде қолданылады;)

Закуп производится на основании 35п., 96 ст. Правил приобретения ТРУ при
проведении операции по недропользованию (ТРУ, годовой объем которых в
стоимостном выражении не превышает двухсоткратный размер месячного
расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год;)

«Атыраумұнай» ЖШС (әаот 231010000, Атырау қ., Смағұлов к-сі, 62) бір көзден
сатып алу тәсілімен сатып алу өткізетіндігін хабарлайды сатып алу коды: 2017.БК181251 Лот № 1 Қызметкерді еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру. Бір қызмет. Жеткізуші:
“Казкоммерц-Life” өмірді сақтандыру бойынша компания” АҚ (“Казкоммерцбанк”
АҚ еншілес ұйымы). Мекенжайы: Алматы қ., Төле би к-сі Құрылыс 286/4 408. ҚҚСсыз сома 2 817 768 интернет ресурс адресі: reestr.nadloc.kz. Жергілікті мөлшер
100%. Әрекет етуші Ереженің 96 т. 16 т. сәйкес.

ТОО «Атыраумунай» (като 231010000, г. Атырау ул. Смагулова 62) объявляет о
проведении закупов способом из одного источника код закупки: 2017.ОИ-181251,
Лот №1 Обязательное страхование работника от несчастных случаев при
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Одна услуга. Поставщик:
АО “Компания по страхованию жизни “Казкоммерц-Life” (дочерняя организация
АО “Казкоммерцбанк”.) адрес г. Алматы Улица Толе би Строение 286/4 408.
Сумма тг без НДС 2 817 768 адрес Интернет ресурса: reestr.nadloc.kz. Местное
содержание 100%. Согласно п. 96 п.п.16 действующих Правил.
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№ 211 (1400) 08.11.2017
Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан
даңғ., 42 «а» үй мекен-жайында орналасқан «КМК Мұнай» АҚ келесі лоттар
бойынша электрондық сатып алулар жүйесі арқылы ТЖҚ сатып алу өткізетіндігін
хабарлайды:
Лот
№

Лоттың атауы

ҚҚС есебінсіз, ТЖҚ сатып
алуға бөлінген сома теңге:

АО «КМК Мунай», расположенное по адресу: Республик а Казахстан,
Актюбинская область; г. Актобе, проспект Абилк айыр хана, дом 42 «а»,
объявляет о проведении приобретения ТРУ через систему электронных
закупок по лотам:
№
Наименование
Лота
Лота
Лот №1 Обсадные трубы 426 мм (согласно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

Сумма, выделенная на
закуп ТРУ в тенге без НДС:
4 221 689 (Четыре миллиона
двести двадцать одна тысяча
шестьсот восемьдесят девять)
тенге

Лот №1 Шег ендеу құбырлар ы 426 мм
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Құмсай тұз үсті к/о)

4 221 689 (Төрт миллион екі
жүз жиырма бір мың алты жүз
сексен тоғыз)
теңге

Лот №2 Шег енде у құбырлар ы 27 3мм
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Құмсай тұз үсті к/о)

50 660 264 (Елу миллион алты
жүз алпыс мың екі жүз алпыс
төрт) теңге

Лот №2 Обсадные трубы 273мм (согласно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

50 660 264 (Пятьдесят
миллионов шестьсот шестьдесят
тысяч двести шестьдесят четыре)
тенге

Лот №3 Шегендеу құбырын тартуға арналған
зәк ір ф1 77,8м м (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

36 009 181 (Отыз алты миллион
тоғыз мың жүз сексен бір) теңге

Лот №3 Якорь для натяжения обсадной
кол онны ф177, 8мм ( согла сно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

36 009 181 (Тридцать шесть
миллионов девять тысяч сто
восемьдесят один) тенге

Лот №4 HT1 0x7- 21
3 37?С
жоғ ары
температура кезінде амбушюраны
саңылаусыздандыру үшін құралсай ман
( П273хП273
BTC
аударғымен) (Техникалық сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті к/о)

23 131 784 (Жиырма үш миллион
жүз отыз бір мың жеті жүз
сексен төрт) теңге

Лот №4 HT1 0x7-2 1 Обо рудование для
гер метизации амбу шюра при
высокой температуре 337?С (с
переводником П273хП273 BTC)
(согласно Технической спецификации м/р Кумсай надсолевое)

23 131 784 (Двадцать три
миллиона сто тридцать одна
тысяча семьсот восемьдесят
четыре) тенге

Лот №5 Орнатылған ЦКОД 273мм ендірме
қал тқы башмак (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

4 685 597 (Төрт миллион алты
жүз сексен бес мың бес жүз
тоқсан жеті) теңге

Лот №5 Вставной поплавковой башмак с
встроенным ЦКОД 273мм (согласно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

4 685 597 (Четыре миллиона
шестьсот восемьдесят пять
тысяч пятьсот девяносто семь)
тенге

Лот №6 Цем ент
ПЦС
(Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

41 120 270 (Қырық бір миллион
жүз жиырма мың екі жүз жетпіс)
теңге

Лот №6 Цемент ПЦС (согласно Технической
спе цифи кации
м/р
Кум сай
надсолевое)

41 120 270 (Сорок один миллион
сто двадцать тысяч двести
семьдесят) тенге

Лот №7 Пак ер-15 0
(Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

16 696 400 (Он алты миллион
алты жүз тоқсан алты мың төрт
жүз) теңге

Лот №7 Пакер-150 (согласно Технической
спе цифи кации
м/р
Кум сай
надсолевое)

16 696 400 (Шестнадцать
миллионов шестьсот девяносто
шесть тысяч четыреста) тенге

Лот №8 Жалғастырғыш тетік 2-7/8" - 3 1/2"
(Техникалық сипаттамаға сәйкес
Құмсай тұз үсті к/о)

450 531 (Төрт жүз елу мың бес
жүз отыз бір) теңге

Лот №8 Переходник 2-7/8" - 3 1/2" (согласно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

450 531 (Четыреста пятьдесят
тысяч пятьсот тридцать один)
тенге

Лот №9 Тер белм е-станок (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

77 565 600 (Жетпіс жеті миллион
бес жүз алпыс бес мың алты
жүз) теңге

Лот №9 Ста нок- качал ка
(с огла сно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

77 565 600 (Семьдесят семь
миллионов пятьсот шестьдесят
пять тысяч шестьсот) тенге

Лот
№10

Пар керл ейті н құр ал-с айма нға
тығ ындам а 150 (Техник а лық
сипаттамаға сәйкес Құмсай тұз үсті
к/о)

137 200 (Жүз отыз жеті мың екі
жүз) теңге

Сатып алу коды: reestr.nadloc.kz сайтында 2017.ЭСЖ - 180813.
Шымкент қ., Қаратау ауданы, 191 Квартал, 166 үй, ӘАОТ 511010000 мекенжайы
бойынша орналасқан «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен
кәсіпорыны» ЖШС, келесі лоттар бойынша коллекторға коррозияға қарсы
жабынды жағу бойынша жұмыстарды сатып алуға ашық байқау өткізетіндігін
хабарлайды:
Тауарлардың,
ҚҚС-сыз, теңгемен
жұмыстардың,
сатып алуға бөлінген
қызметтердің атауы
сома
Ф820х10 мм коллекторға
1
1800
6
100
000,0
коррозияға қарсы жабынды
жағу - 2 бір.
Толығырақ ақпаратты reestr.nadloc.kz адресі арқылы алуға болады.
Сатып алу коды 2017.АБ-181088.

Лот
№10

Сал ьник
на
па керую щий
инс трум ент
1 50
(с огла сно
Технической спецификации м/р
Кумсай надсолевое)

Код закупки:

2017.СЭЗ - 180813

137 200 (Сто тридцать семь
тысяч двести) тенге

на сайте: reestr.nadloc.kz

ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»,
находящееся по адресу: г. Шымкент, район Каратау, квартал 191, д.166, КАТО
511010000, объявляет о проведении открытого конкурса по закупу работ по
нанесению антикоррозионного покрытия на коллектор, по следующим
лотам:

Лот
Жер қойнауын
№ пайдалануға келісімшарттардың №

№ № контрактов
Лота
на недропользование

Наименование
Сумма, выделенная
товаров, работ,
на закуп, без НДС,в
услуг
тенге
Нанесение антикоррозионного
1
1800
6
100
000,0
покрытия на коллектор Ф820х10
мм – 2 ед.
Подробную информацию можно получить по адресу: reestr.nadloc.kz.
Код закупки 2017.ОК-181088.

“Copper KZ-CA” (Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби 7 даңғылы, блок 5А,
104 кеңсе) ӘАОТ 751410000, баға ұсынысын сұрау тәсілімен сатып алу өткізетіндігін
хабарлайды: ӨСТ коды 49.41.13.000 A, күкірт қышқылын тасымалдау, 500 тонна.
Баға ұсыныстарын қабылдау: 17.00 07.11.2017 ж-дан және 17:00 14.11.2017 ж. дейін
Қызметтерді сатып алуға бөлінген сома 3 125 000 теңге (ҚҚС есебінсіз). Сатып
алудың коды және жүйе интернет-ресурсының адресі: 2017.БҰ-181244,
reestr.nadloc.kz

ТОО “Copper KZ-CA” (г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби
7, блок 5А, офис 104) КАТО 751410000, объявляет о проведении закупа способом
запроса ценовых предложений: Код СКП 49.41.13.000 A, перевозка серной
кислоты, 500 тонн. Прием ценовых предложений: с 17.00 07.11.2017 г. и до 17:00
14.11.2017 г.
Сумма выделенная на закуп услуг 3 125 000 тенге (без учета НДС). Код закупки
и адрес интернет-ресурса, системы: 2017.ЦП-181244, reestr.nadloc.kz
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«Алюминий Казахстана» АҚ 2017 жылы «Алюминий Казахстана» АҚ ТЭЦ
қажеттіліктері үшін 780 тонна көлемінде мазутты қосымша сатып алу бойынша
2017 жылы 29 қараша күні 11 сағат 00 минутта ашық тендер өткізіндігі туралы
хабарлайды (график, жеткізу мерзімі мен орны тендерлік құжаттамада
көрсетілген).
Тендерге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жыл 20 қаңтар айындағы №
18 қаулысымен бекітілген Табиғи монополия субъектілерімен, тарифтерді
(бағаларды, алым мөлшерлемелерін) немесе олардың соңғы деңгейлерін және
реттелетін қызметтерге тарифтік сметаларды бекіткен кезде есептелетін
шығындар бар тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Ережесінің 7
тармағында көрсетілген квалификациялық талаптарға жауап беретін барлық
әлеуетті жеткізушілерге қатысуға рұқсат етіледі.
Тендерлік құжаттаманың пакетін мерзімінде 2017 жылы 28 қараша күні 11
сағат 00 минутта, әлеуетті жеткізуші төлем туралы құжатты және тендерлік
құжаттаманы алуға сенімхатты ұсынғаннан кейін, қоса 140013, Павлодар қ.,
«Алюминий Казахстана» АҚ, зауыт басқармасы, ОЗРУ ДЗЛиС кабинеті
мекенжайы бойынша алуға болады.
Тендерлік құжаттама пакетінің құны 600 теңгені құрайды және келесідей шотқа
салынады: Қазақстан Республикасы, 140013, Қазақстан Республикасы, Павлодар
облысы, Павлодар қ.
«Алюминий Казахстана» АҚ, БСН 940140000325, Павлодар қ-да ВТБ (Қазақстан)
Банкі АҚ ЕҰ филиалындағы Шот: KZ524322203398D00277, БИК: VTBAKZKZ, не
болмаса «АК» АҚ кассасына.
«Алюминий Казахстана» АҚ кассасына тендерлік құжаттама үшін ақшақаражаттарын салған кезде, кіріс ордерін рәсімдеу үшін бұған дейін бір тәуліктен
кешіктірмей (7182) 37-48-37 факсына келесідей ақпаратты ұсыну қажет: әлеуетті
жеткізушінің толық атауы, СТН (БСН/ЖИН, НМТН), сома (жазбаша) және сенім
білдірілген тұлғаның төлқұжат мәліметтері (Т.А.Ә. толығымен, жеке басын
куәландыратын құжаттың нөмірі, кім және қашан берілді).
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді өндіретін, Қазақстан Республикасы
мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерімен құрылған шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне және ұйымдарына тендерлік құжаттама тегін беріледі.
Сонымен қатар тендерлік құжаттаманы Asel.Shumakova@erg.kz адресіне
жіберілген сұраныс бойынша осы электронды поштадан тегін алуға болады.
Конверттерге қапталған тендерге қатысуға берілетін тендерлік өтініштер әлеуетті
жеткізушілермен «Алюминий Казахстана» АҚ-на келесідей мекенжай бойынша
беріледі: 140013, Павлодар қ., «Алюминий Казахстана» АҚ, кеңсе. Тендерлік
өтініштерді ұсынудың соңғы мерзімі 2017 жыл 29 қараша 10 сағат 00 минутқа
дейін.
Тендерлік өтініштер бар конверттер тендерлік комиссиямен 2017 жылы 29-шы
қарашада 11 сағат 00 минутта келесідей мекенжай бойынша ашылатын болады:
Павлодар қ., «Алюминий Казахстана» АҚ, зауыт басқармасы.
Әлеуетті жеткізушілер және олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолымен
және мөрімен расталған сенімхатты ұсынған кезде) тендерлік өтініштері бар
конверттерді ашуға қатыса алады.
Табиғи монополия субъектілерінің қызметтерін тұтынушылар 2017 жылы
«Алюминий Казахстана» АҚ ТЭЦ қажеттіліктері үшін 780 тонна көлемінде мазутты
қосымша сатып алу бойынша «Алюминий Казахстана» АҚ өткізіп жатқан
қайталама ашық тендерге бақылаушылар ретінде қатысуға құқықтары бар.
Осы тендердің шегінде ТМҚ сатып алуға бөлінген сома ҚҚС-сыз 48,75 млн.
теңгені құрайды
Қосымша ақпарат пен анықтаманы келесідей телефондар арқылы алуға болады:
факс 8(7182) 37-48-37, тел. 8(7182) 37-41-24.

АО “Алюминий Казахстана” объявляет о проведении 29 ноября 2017 года в
11 часов 00 минут открытого тендера на дополнительную закупку мазута для
нужд ТЭЦ АО «Алюминий Казахстана» в 2017 году в количестве 780 тонн (график,
срок и место поставки указаны в тендерной документации).
К участию в тендере допускаются потенциальные поставщики, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в пункте 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 услуги, утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 января 2015
года № 18.
Пакет тендерной документации можно получить в срок до 11 часов 00 минут 28
ноября 2017 года включительно по адресу: 140013, г. Павлодар, АО «Алюминий
Казахстана», заводоуправление, кабинет ОЗРУ ДЗЛиС после представления
потенциальным поставщиком документа об оплате и доверенности на получение
тендерной документации.
Стоимость пакета тендерной документации составляет 600 тенге и вносится
на счет: Республика Казахстан, 140013, Республика Казахстан, Павлодарская
область, г. Павлодар
АО
«Алюм иний
Каза хстан а»,
Б ИН
94 01400 0032 5,
Сч ет:
KZ524322203398D00277 в Филиале ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) в г. Павлодар,
БИК:VTBAKZKZ, либо в кассу АО «АК». При внесении денежных средств за
тендерную документацию в кассу АО «Алюминий Казахстана» необходимо не
позднее одних суток до этого для оформления приходного ордера предоставить
на факс (7182) 37-48-37 следующую информацию: полное наименование
потенциального поставщика, РНН (БИН/ИИН, ОГРН), сумму (прописью) и
паспортные данные доверенного лица (Ф.И.О. полностью, номер документа,
удостоверяющего личность, кем и когда выдан).
Субъектам малого предпринимательства и организациям, производящим
товары, работы и услуги, создаваемыми общественными объединениями
инвалидов Республики Казахстан тендерная документация предоставляется
бесплатно.
Также тендерная документация предоставляется бесплатно по электронной
почте по запросу, отправленному на адрес Asel.Shumakova@erg.kz.
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты,
представляются потенциальными поставщиками в АО «Алюминий Казахстана»
по адресу: 140013, г. Павлодар, АО «Алюминий Казахстана», канцелярия.
Окончательный срок представления тендерных заявок до 10 часов 00 минут 29
ноября 2017 года.
Конверты с тендерными заявками будут вскрываться тендерной комиссией в
11 часов 00 минут 29 ноября 2017 года по следующему адресу: г. Павлодар, АО
«Алюминий Казахстана», заводоуправление.
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением
доверенности, заверенной подписью первого руководителя и печатью) могут
присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.
Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в
качестве наблюдателей в проводимом АО «Алюминий Казахстана» открытого
тендера на дополнительную закупку мазута для нужд ТЭЦ АО «Алюминий
Казахстана» в 2017 году в количестве 780 тонн.
Сумма, выделенная для закупок мазута в рамках данного тендера, составляет
48,75 млн. тенге без НДС.
Дополнительную информацию и справки можно получить по телефонам: факс
8(7182) 37-48-37, тел. 8(7182) 37-41-24.

Шымкент қ., Қаратау ауданы, 191 Квартал, 166 үй, ӘАОТ 511010000 мекенжайы
бойынша орналасқан «Оңтүстік тау-химиялық компаниясы» Бірлескен
кәсіпорыны» ЖШС, келесі лоттар бойынша «Ақдала» кенішінің өндіруші кешенінің
диспетчерлендіру және автоматизацияландыру жүйесіне сервистік қызмет көрсету
бойынша қызметтерді сатып алуға ашық байқау өткізетіндігін хабарлайды:

ТОО «Совместное предприятие «Южная горно-химическая компания»,
находящееся по адресу: г. Шымкент, район Каратау, квартал 191, д.166, КАТО
511010000, объявляет о проведении открытого конкурса по закупу услуг по
сервисному обслуживанию системы диспетчеризации и автоматизации
добычного комплекса рудника «Акдала», по следующим лотам:

Лот
Жер қойнауын
№ пайдалануға келісімшарттардың №

Тауарлардың,
ҚҚС-сыз, теңгемен
жұмыстардың,
сатып алуға
қызметтердің атауы
бөлінген сома
"Ақдала" кенішінің өндіруші
кешенінің диспетчерлендіру
1
647
6 307 242, 86
және автоматизацияландыру
жүйесіне сервистік қызмет
көрсету
Толығырақ ақпаратты reestr.nadloc.kz адресі арқылы алуға болады.
Сатып алу коды 2017.АБ-181123.

№ № контрактов
Лота
на недропользование

«Bapy Mining» ЖШС бір көзден сатып алу жөнінде жариялайды:
Лот №1 - Көлік түрлері иелерінің азаматтық-құқылы жауапкершілігін міндетті
сақтандыру (16 Өлш.) - ҚҚС есебінсіз 277 288,00 теңге. Жеткізуші: № 1 лоттар
«Номад Иншуранс» СК АҚ, Алматы қ., Т-Төле би к-сі, 101. Сатып алудың коды
және интернет-қор жүйесіңің мекенжайы: 2017.БК-181102 www.reestr.nadloc.kz.
Тапсырыс беруші: “Bapy Mining “ ЖШС, 050051, Алматы қ., Достық даңғ., 132, 2
кеңсе. Келісім-шартқа қол қою мерзімі: хаттамаға қол қойылған күннен бастап 10
жұмыс күні. Бір көзден сатып алуды жүзеге асыруға негіз: Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің № 96 Бұйрығының 16 т. 96 т. 30.01.2015
жыл. 27.08.2005 ж. №1821 Келісім-шарт.

ТОО «Bapy Mining» объявляет о закупе способом из одного источника:
Лот Лот №1 - Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств (16ед.) – 277 288,00 тенге без НДС.
ПОСТАВЩИК: по лотам № 1 АО СК «Номад Иншуранс» г.Алматы, ул. Толе би,
101. Код закупки и адрес интернет-ресурса системы: 2017.ОИ -181102
www.reestr.nadloc.kz. Заказчик: ТОО “Bapy Mining “, 050051, г. Алматы, пр. Достық,
132, офис 2.Cрок подписания договора: 10 рабочих дней со дня подписания
протокола. Основание для осуществления закупа из одного источника: пп.16
п.96 Приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от
30.01.2015 года №96. Контракт №1821 от 27.08.2005 г.

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.

Наименование
Сумма, выделенная
товаров, работ,
на закуп, без НДС,в
услуг
тенге
Сервисное обслуживание
системы диспетчеризации
1
647
6 307 242, 86
и автоматизации
добычного комплекса
рудника "Акдала"
Подробную информацию можно получить по адресу: reestr.nadloc.kz.
Код закупки 2017.ОК-181123.
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