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1. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора
поставщика
товаров,
связанных
с
обеспечением питания учащихся за счет
средств бюджета.

1. Жалпы ережелер

2. Сумма, выделенная для данного
конкурса по приобретению
товаров
5479057
тенге
(Пять
миллионов
четыреста
семьдесят
девять
тысяч
пятьдесят семь) тенге 91 тиын без
НДС.

2. Тауарды сатып алу жөніндегі осы
конкурс үшін бөлінген сома 5 479 057
(бес миллион төрт жеті жүз отыз алты
мың жүз үш) теңге 91 тиын құрайды.

1.
Лот
№
1
«Поставка
товаров,
связанных с обеспечением бесплатного
питания
учащихся за
счет
средств
бюджета по 163 специфике» - на общую
сумму 4 736 103,01 (Четыре миллиона
семьсот тридцать шесть тысяч сто три)

1. Конкурс бюджет қаражаты есебінен
оқушыларды тамақтандырумен байланысты
өнім берушіні таңдау мақсатында
өткізіледі.

1. № 1 лот «Бюджет есебінен 163
ерекшелік бойынша тегін тамақтанатын
оқушылардың
тамақтануна
қажетті
тауарлар жеткізу» - ҚҚС-сыз жалпы
соммасы - 4 736 103,01 (төрт миллион
жеті жүз отыз алты мың жүз үш) тенге
01 тиын.
1

тенге 01 тиын без НДС.
2.
Лот
№
2
«Поставка
товаров,
связанных с обеспечением бесплатного
питания учащихся в пришкольном лагере
за
счет
средств
бюджета
по 163
специфике» - на общую сумму 742 954
(Семьсот сорок две тысячи девятьсот
пятьдесят четыре)
тенге 90 тиын без
НДС.
3. Настоящая конкурсная документация
включает в себя:
1) перечень приобретаемых
товаров по форме согласно приложению
1 к настоящей конкурсной
документации;
2) техническое задание к
конкурсной документации по выбору
поставщика товаров, связанных с
обеспечением питания учащихся за счет
средств бюджета, согласно приложению
2 к настоящей конкурсной
документации;
3) заявку на участие в конкурсе
для физических и юридических лиц по
формам согласно приложениям 3, 4 к
настоящей конкурсной документации;
4) сведения о квалификации
потенциального поставщика по форме
согласно приложению 5 к настоящей
конкурсной документации;
5) критерии выбора поставщика
товаров согласно приложениям 6 к
настоящей конкурсной документации;
6) Типовой договор
согласно приложению 7 к настоящей
конкурсной документации.
4. Потенциальный поставщик,
изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вносит с заявкой на участие
в конкурсе обеспечение заявки на
участие в конкурсе в размере не менее
одного процента от суммы, выделенной
для приобретения услуг или товаров, в
одной из нижеперечисленных форм:
1) гарантийного денежного взноса,
размещаемых на следующем банковском
счете
БИН 160940012760

2. № 2 лот «Бюджет есебінен 163
ерекшелік бойынша мектеп жанындағы
лагерьде
тегін
тамақтанатын
оқушылардың
тамақтануна
қажетті
тауарлар жеткізу» - ҚҚС-сыз жалпы
соммасы – 742 954 (жеті жүз қырық екі
мың тоғыз жүз елу төрт) тенге 90
тиын.

3. Осы конкурстық құжаттама
мыналарды:
1) тауарды берушіні таңдау
кезінде 1-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша сатып алынатын тауарлардың
тізбесін;
2) осы конкурстық құжаттамаға
2-қосымшаға сәйкес бюджет қаражаты
есебінен оқушыларды тамақтандырумен
байланысты
тауарларды
жеткізушіні
таңдау
жөніндегі
конкурстық
құжаттаманың техникалық тапсырмалары;
3) осы конкурстық құжаттамаға
3,4-қосымшаларға сәйкес нысандар
бойынша заңды және жеке тұлғалар үшін
конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;
4) осы конкурстық құжаттамаға
5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
әлеуетті өнім берушінің біліктілігі
туралы мәліметтерді;
5) осы конкурстық құжаттамаға
6-қосымшаға сәйкес таңдау
өлшемшарттарын;
6) осы конкурстық құжаттамаға
7-қосымшаға сәйкес шартты қамтиды.
4. Конкурсқа қатысуға ниет
білдірген әлеуетті өнім берушіні
конкурсқа қатысуға өтінімімен қоса
көрсетілетін қызметтерді немесе
тауарларды сатып алу үшін бөлінген
соманың бір пайызынан кем емес
мөлшерде конкурсқа қатысуға арналған
өтінімнің қамтамасыз етуін төменде
аталған нысандардың біреуімен
енгізеді:
1) мынадай банк шотында
БСН 160940012760
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