Бюджет қаражаты есебінен білім алушыларды тамақтандырумен байланысты тауарларды жеткізушіні
таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға № 2 қосымша
Приложение № 2 к конкурсной
документации
обучающихся за счет средств бюджета

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ВЫБОРУ ПОСТАВЩИКА

товаров,

связанных

с

обеспечением

питания

ЖЕТКІЗУШІНІ ТАҢДАУ ЖӨНІНДЕГІ КОНКУРСТЫҚ
ҚҰЖАТТАМАҒА ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

1. Место поставки: город Актобе, село Каргалы, жилой 1. Жеткізу орны: Ақтөбе қаласы, Қарғалы ауылы,
массив Каргалы, земельный участок, 12 А, индекс Қарғалы тұрғын алабы, жер телімі, 12 А, индекс 030004
030004
2. Срок поставки товара:
Поставка осуществляется с 3 апреля 2019 года по
1 сентября 2019 года. Продукты завозятся в первой
половине дня с 08.00ч до 13.00ч. День недели по
поставке
конкретного
наименования
продукта
осуществляется по заявке заведующих столовой, с
указанием количества продукции.
3.Условия поставки:
Поставщик
обеспечивает
доставку
до
места
назначения и разгрузку товара. Поставщик назначает
ответственное лицо – экспедитора.
Экспедитор
сопровождающий
товар
в
пути
следования и выполняющий их погрузку и выгрузку,
пользуется санитарной одеждой (халат, рукавицы и
др.), имеет личную медицинскую книжку установленного
образца
с
отметками
о
прохождении
медицинских
осмотров, результатов лабораторных исследований и
прохождении профессиональной гигиенической подготовки
и аттестацию.
Доставка
лицензированным
автотранспортом
Поставщика, предназначенным для перевозки продуктов
питания. Выделяемый для перевозки продуктов питания

2. Тауар жеткізу мерзімі:
Жеткізу 2019 жылғы 3 сәуірден бастап 2019 жылғы 1
қыркүйекке
дейін
жүзеге
асырылады.
Тауарлар
таңертеңгі
сағат
08.00-ден
13.00-ге
дейін
жеткізіледі. Нақты өнім атауын аптаның қай күні
жеткізу қажеттілігі
асхана меңгерушісі сұранысы
бойынша
өнімнің
санының
көрсетіле
отырып
жүргізіледі.
3.Жеткізу шарттары:
Өнім жеткізушіге жеткізілімді және жүк түсіруді
қамтамасыз
етеді.
Жеткізуші
жауапты
тұлға
экспедиторды тағайындайды.
Тауарларды жол бойында жүретін және оларды тиеутүсіру жұмыстарын жүргізетін экспедитор санитарлық
киімді
пайдаланады
(халат,
қолғап
және
т.б.),
зертханалық
сынақтардың
нәтижелері
және
кәсіби
гигиеналық
оқыту
мен
сертификаттаудан
өткен,
медициналық тексерудің белгілері бар белгіленген
үлгідегі жеке медициналық анықтамалық кітабы бар.
Жеткізушінің азық-түлік тасымалдауға арналған
лицензияланған көлік құралдарымен қамтамасыз ету.
Азық-түлік тасымалы үшін бөлінетін көлік санитарлық
паспорты болуы тиіс. Жеткізілген тауарларды қабылдау
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транспорт должен иметь санитарный паспорт. Приемка тауарларды жеткізу орнында тапсырыс берушіге беру
поставленных товаров осуществляется в ходе передачи кезінде жүзеге асырылады.
товара Заказчику в месте поставки.
4. Тауардың сапасына қойылатын талаптар:
4. Требования к качеству товара:
1.
Сатып
алынатын
өнімдер
тамақ
өнімдерінің
1. Приобретаемые
продукты
питания
должны қауіпсіздігі
туралы
Қазақстан
Республикасы
соответствовать
требованиям,
установленным заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
законодательством
Республики
Казахстан
о 2. Азық-түлік барлық қажетті құжаттармен бірге жүруге
безопасности пищевой продукции.
тиіс (Тауарлардың әр партиясына сәйкестігі туралы
2. Продукты питания должный сопровождаться всеми жарамды
сертификат,
сапа
сертификаты).
Сапалы
необходимыми документами (действующим сертификатом куәлікте көрсетілуі керек:
соответствия к каждой партии товара, качественным
✓ Куәлікті беру күні мен нөмірі,
удостоверением).
В
качественном
удостоверении
✓ өнім өндірушінің атауы және мекен-жайы,
должны быть отражены:
✓ Өнім атауы,
✓ Номер и дата выдачи удостоверения,
✓ сапалық
көрсеткіштер
(сыныбы,
категория,
✓ наименование и адрес изготовителя продукции,
майлылығы),
✓ наименование продукции,
✓ шығару күні (орау күні),
✓ показатели качества (сорт, категория, жирность),
✓ Сақтау мерзімі,
✓ дата изготовления (дата фасовки),
✓ Өнім
шығарылатын
нормативтік-техникалық
✓ срок годности,
құжаттаманың атауы (ГОСТ, ТУ, СанПиН).
✓ наименование
нормативно-технической 3. Жабдықтаушы жеткізілетін тауарлардың сапасына
документации, по которой выпускается продукция кепілдік береді, кепілдік мерзімі тұтынушы тұтынылған
(ГОСТ, ТУ, СанПиН).
кезге
дейін
тауарларды
алған
сәттен
бастап
3. Поставщик
гарантирует
качество
поставляемого есептеледі.
товара, гарантийный срок исчисляется с момента 4. Өнім өнімнің сапасына кепілдік береді. Жеткізуші
получения
Заказчиком
товара
до
момента
его өз есебінен тауарды тапқан кемшіліктерді жояды немесе
потребления.
егер ақаулар тапсырыс беруші кінәсінен туындағанын
4. Поставщик гарантирует качество товара в целом. дәлелдей алмаса, тауарларды ауыстырады.
Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, 5. Өнім ақауларын жою немесе оны ауыстыру тапсырыс
выявленные в товарах или заменить товары, если не беруші ақаулық туралы хабарлағаннан кейін бір күн
докажет, что дефекты возникли по вине Заказчика.
ішінде жүзеге асырылады.
5. Устранение
дефектов
товара
или
его
замена 6. Егер тауарлардың сапасы стандарттарға, басқа
производится в течение одних суток после сообщения құжаттамаға немесе шарт талаптарына сәйкес келмесе,
Заказчика о дефектах.
Тапсырыс беруші Жеткізушіге тауардың кемшіліктері
6. Если качество товаров окажется не соответствующим туралы талап қоюға құқылы.
стандартам,
иной
документации
или
условиям 7. Тауарларды сапасына қарай қабылдау тәртібі өнімді
договора Заказчик вправе предъявить Поставщику өнеркәсіптік
мақсаттарда
және
сапалы
тұтыну
требования о недостатках товаров.
тауарларына қабылдау тәртібі
туралы нұсқаулыққа
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7. Порядок приема товаров по качеству производится в
соответствии с инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по качеству.
8. В случае поставки товаров с дефектами, возникшими
по вине Поставщика, которые могут быть устранены
на месте. Поставщик обязан по требованию Заказчика
устранить
дефекты
немедленно.
До
устранения
дефектов Заказчик в праве отказаться от их оплаты.
Для поддержки отечественных производителей товаров
поставщик приобретает не менее 80% (восьмидесяти
процентов)
продуктов
питания
у
отечественных
производителей товаров.
Заявки потенциального поставщика товаров не
принимаются, если:
1) состоит в Реестре недобросовестных участников
государственных закупок, формируемый в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года
"О государственных закупках";
2)
близкие
родственники,
супруг(а)
или
свойственники потенциального и (или) уполномоченного
представителя
данного
потенциального
поставщика
обладают правом принимать решение о выборе поставщика
либо являются представителем организатора конкурса в
проводимых конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан;
4)
наличие
налоговой
задолженности
и
задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и
социальным отчислениям в размере одного тенге и более
(за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан).

сәйкес жүзеге асырылады.
8.
Тауарды
Жеткізушінің
кінәсінен
туындаған
кемшіліктермен жеткізген жағдайда, ол жерде жойылуы
мүмкін. Өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша
дереу ақауларды жоюға міндетті. Ақауларды жоюға
дейін, Тапсырыс беруші оларға ақы төлеуден бас
тартуға құқылы.
Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін өнім
беруші тамақтандыруды ұйымдастыру шеңберінде тамақ
өнімдерінің кемінде 80% (сексен пайызын) тауар
өндірушілерден сатып алады.
Тауарлардың
әлеуетті
өнім
берушісінің
өтінімдері, егер:
1) "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 2015 жылғы 4
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
қалыптасатын
мемлекеттiк
сатып
алуға
жосықсыз
қатысушылардың тiзiлiмiнде тұрса;
2) егер әлеуетті өнім берушінің жақын туыстары,
жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары және (немесе)
аталған әлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні
таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не
өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының
өкілі болып табылса;
3) Қазақстан Республикасының резиденті болып
табылмаса;
4) бір теңге мөлшерінде және одан астам салық
берешегінің
және
міндетті
зейнетақы
жарналары,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдары бойынша берешегі (төлем мерзімі Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
ұзартылған
жағдайларды қоспағанда) болса қабылданбайды.
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