
  Баланың құқықтарын қорғау  
жөніндегі функцияларды жүзеге 

 асыратын ұйымдардың тауарлары  
мен көрсетілетін қызметтерін  

жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік 
 конкурстық құжаттамаға  

1-қосымша 
  

нысан  
 Кімге ______________________ 

 (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Конкурсқа қатысуға өтінім 
(заңды тұлғалар үшін) 

      Кімнен_______________________________________________________ 
(әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 
      1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер: 
      1) Әлеуетті өнім берушінің заңды, пошталық мекенжайы және байланыс 
телефондары; 
      2) Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға 
қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы;  
      3) заңды тұлғаның бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 
      4) заңды тұлғаның резиденттігі. 
      2.____________________________________________________________ 
      (заңды тұлғаның толық атауы) 
      осы өтініммен _______________________________________________ 
      (конкурстың толық атауы) 
      конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық 
құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес 
      ______________________________________________________________ 
      (қажеттісін көрсету керек) 
      қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді. 
      3._____________________________________________________________ 
      (заңды тұлғаның толық атауы) 
      осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында қарастырылған шектеулер туралы 
хабардар екендігін білдіреді. 
      4._____________________________________________________________ 
      (заңды тұлғаның толық атауы) 
      конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және 
конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, көрсетілетін қызметтер 
немесе сатып алынатын тауарлардың сапалық 
______________________________________________________ 
      (қажеттісін көрсету керек) 
      сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі туралы 
хабардар етілгендігін растайды. 
      5. Осы конкурстық өтінім күнтізбелік_______ күн ішінде қолданылады. 



      6. ____________________________________________________________ 
            (заңды тұлғаның толық атауы) 
      жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді 
шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз. 
      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады. 
      Күні 
      Басшының қолы _______________________________________________ 
      (тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету) 
      М.О. (бар болса) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Баланың құқықтарын қорғау  
жөніндегі функцияларды жүзеге  

асыратын ұйымдардың тауарлары  
мен көрсетілетін қызметтерін  
жеткізушіні таңдау жөніндегі  

үлгілік конкурстық құжаттамаға 
 2-қосымша 
 нысан  

 Кімге ____________________________ 
(конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Конкурсқа қатысуға өтінім 

(жеке тұлға үшін) 

      Кімнен _______________________________________________________ 
(әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 
      1. Конкурсқа қатысуға үміткер болып тұрған жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) 
туралы мәліметтер: 
      1) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжатқа 
сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 
      2) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың 
деректері (№, кім берген); 
      3) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы; 
      4) тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін 
өзге де құжаттың нөмірі; 
      5) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, 
ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының 
толық атауы мен мекенжайы; 
      6) жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары, поштасының 
мекенжайы мен электрондық пошта мекенжайы (болған жағдайда); 
      7) жеке тұлғаның резиденттігі.  
      2. ___________________________________________________________ 
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі) 
осы өтініммен конкурсқа 
      _____________________________________________________________ 
      (конкурстың толық атауын көрсету)  
      әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада 
көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету 
керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді. 
      3. ___________________________________________________________ 
(әлеуетті өнім берушінің атауы) 
осы өтініммен "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 6-бабында қарастырылған шектеулер туралы хабардар екендігін 
білдіреді. 
      4. ___________________________________________________________ 
(әлеуетті өнім берушінің атауы) 
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің 



құқығы, біліктілігі, көрсетілетін қызметтер немесе сатып алынатын тауарлардың 
сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер 
бергені үшін жауапкершілігі туралы хабардар етілгендігін растайды. 
      5. Осы конкурстық өтінім күнтүзбелік _____ күн ішінде қолданылады. 
      6.____________________________________________________________ 
(әлеуетті өнім берушінің атауы) 
конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, шарттың атқарылуын 
қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада 
енгізу міндеттеледі (конкурстық құжаттамада шарттың 
орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі). 
      7. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың 
рөлін атқарады. 
      Күні 
Басшының қолы _____________________________________________________ 
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету) 
      М.О. . (бар болса) 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 
таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 3-
қосымша 

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма 

      1. Тауардың сипаттамасы (функционалдық сипаттама мен тұтынушылық қасиеттері). 
      2. Тауардың қажеттілігі және пайдалану мақсаты. 
      3. Тауардың қажетті техникалық сипаттамасы, өлшемі, қаптамасы. 
      4. Тауарды тиеу және жеткізу бойынша, саны, кезеңділігі, мерзімі және жеткізу 
орны, персоналды оқыту бойынша шарттар.  
      5. Тауардың сапалық көрсеткіші және қауіпсіздігі, шыққан жеріне қойылатын 
нұсқау. 
      6. Шығыс материалдардың қажетті санына және тауармен бірге тапсырыс берушіге 
берілетін құжаттарға қойылатын шарттар. 
      7.Кепілдеме және кепілдемеден кейінгі күтуге қойылатын шарттар (мерзімі, орны). 
      Күні 
      Ұйым басшысының қолы ____________________________________ 
      (тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын көрсету) 
      М.О. . (бар болса) 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін жеткізушіні 
таңдау жөніндегі үлгілік 
конкурстық құжаттамаға 4-
қосымша 

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың 
көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға 
техникалық тапсырма 

      Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы келесі кезеңдерден тұрады: 
      1) қызмет көрсетудің нақты мақсатын анықтау; 
      2) қойылған мақсаттарға, олардың көлеміне (санына), қызмет көрсетудің мерзіміне 
барынша қол жеткізуге мүмкіндік беретін көрсетілетін қызметтердің құрамына кіретін 
іс-әрекеттердің тізбесін анықтау; 
      3) көрсетілетін қызметті ұсынатын мамандардың қажетті біліктілігінің деңгейін 
анықтау; 
      4) көрсетілетін қызметті орындаушының тапсырыс беруші алдында есеп беру 
тәртібін анықтау. 
      Қызмет көрсетудің техникалық тапсырмасы мыналарды: 
      1) тапсырыс берушіге қажетті қызметтердің қысқаша сипаттамасымен көрсетілетін 
қызметтердің атауын және пайдалану мақсатын;  
      2) тапсырыс берушінің нақты қажеттіліктерін ескере отырып орындаушыдан талап 
етілетін көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен іс-әрекеттердің көлемін (санын). 
      3) біркелкі көрсетілетін қызметтердің түрін сатып алған жағдайда көрсетілетін 
қызметтердің түрлерін; 
      4) нақты мекенжайы (мекенжайлары) көрсетілген қызмет көрсетудің орнын; 
      5) көрсетілетін қызметті орындау шарттары, қызмет көрсету туралы шарт бойынша 
міндеттерді орындау үшін жеткілікті қажетті материалдық, қаржылық және еңбек 
ресурстарының болуын; 
      6) қызмет көрсету кезінде кезеңі (кезеңдері) көрсетілген қызмет көрсету мерзімдерін 
(кезеңдерін) немесе аяқталуы тиіс көрсетілетін қызметтердің нақты күнтізбелік 
күндерін, немесе тапсырыс беруші үшін минимальды қабылдауға болатын қызмет 
көрсетуді аяқтау күндерін, немесе орындаушының қызмет көрсетуге кірісуі тиіс (аванс 
төлеу, өзге де сәттер) шартты жасасқан сәттен бастап мерзімін; 
      7) ілеспе жұмыстарды орындау, ілеспе қызметтерді көрсету, қажетті тауарларды, 
оның ішінде жабдықтарды жеткізу жөніндегі шарттарын; 
      8) қызмет көрсетуге, олардың сапасына, оның ішінде қызмет көрсету 
технологияларына, әдістері мен әдістемесіне қойылатын жалпы шарттарды;  
      9) қызмет көрсетуге және қызмет көрсету нәтижелеріне қойылатын қауіпсіздік 
талаптарын. Егер келісімшартты орындау процесінде үшінші тұлғалардың алдындағы 
жауапкершілікті сақтандыру қажет болса немесе көрсетілетін қызметтермен байланысты 
адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіп мүмкін болса, бұл бөлімде тиісті қажетті 
талаптар қойылуы тиіс;  
      10) қызмет көрсету нәтижелерін тапсыру және қабылдау тәртібін. Көрсетілетін 



қызметті орындаудың әрбір кезеңі және жалпы есептіліктің, техникалық және ресімдеу 
мен әрбір кезең бойынша және жалпы тапсыруға жататын өзге де құжаттардың мазмұны 
бойынша көрсетілетін қызметтерді тапсыруды және қабылдап алуды қамтамасыз ету 
жөніндегі іс-шаралар (сынақтарды, бақылауды қосуды, техникалық бақылау актілеріне 
қол қоюды көрсетілетін қызметтерді тапсыру кезіндегі өзгеде құжаттарды талап ету) 
көрсетіледі; 
      11) қызметтерді аяқтау және тапсыру бойынша техникалық және басқа да 
құжаттарды тапсырыс берушіге беру бойынша шарттарды; 
      12) өнім берушінің тапсырыс беруші персоналдарын қызмет көрсету нәтижесінде 
дайындалған объектілерде жұмыс жасауға техникалық оқыту бойынша шарттарды; 
      13) көрсетілген қызметтердің сапасына кепілдік көлемі бойынша талаптарды 
(тапсырыс берушіге лайықты ең төменгі немесе орындаушының кепілдік кезеңіндегі 
қатаң белгіленген міндеттері); 
      14) қызметтер нәтижесінің сапасына кепілдіктің мерзімі бойынша талаптарды 
(тапсырыс берушіге лайықты ең төменгі немесе қатаң белгіленген мерзім) қамтиды. 
      Күні 
      Ұйым басшысының қолы ____________________________ 
      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету) 
      М.О. (бар болса) 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 
таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 5-
қосымша 

Тауарларды жеткізушіні таңдау өлшемшарттары 

№ 
  

Өлшемшарттар 
  

Болмаған 
жағдайда 
  

Болған жағдайда 
  

1 
  

Конкурстың мәні болып табылатын тауар 
нарығындағы әлеуетті өнім берушінің 
жұмыс тәжірибесі 
  

0 балл 
  

әр жылға 2 балдан, бірақ 
10 балдан аспауы тиіс 
  

2 
  

Отандық тауар өндірушілер үшін 
тауарларды ерікті түрде сертификаттау 
туралы құжаттың бар болуы 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

3 
  

Ұлттық стандарт талаптарына сәйкес сапа 
менеджментінің сертификатталған 
жүйесінің (сертификатталған жүйелерінің) 
бар болуы 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

4 
  

Ұлттық стандарттар талаптарына сәйкес 
қоршаған ортаны басқару менеджментінің 
сертификатталған жүйесінің 
(сертификатталған жүйелерінің) және 
(немесе) экологиялық таза өнім 
стандартына сәйкестікті растаудың бар 
болуы 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

5 
  

Жеке өндірісінің бар болуы (2 балдан 
аспауы тиіс) 
  

0 балл 
  

2 балл 
  



6 
  

Тауарды арнайы көлікпен жеткізу (кемінде 
3 балл) 
  

 жеке көлігінің болуы (3 
балл), жалдап алу, 
өтеусіз пайдалану, 
лизинг және басқа да 
шарттар негізінде 
көліктің болуы (2 балл) 
  

7 
  

Тауарларды жеткізушіге сипаттамалардың 
бар болуы (кемінде 3 балл) 
  

0 балл 
  

бар (әр сипаттамаға 1 
балдан, бірақ 3 балдан 
аспауы тиіс) 
  

8 
  

Әлеуетті өнім берушілердің конкурс 
өткізілетін тиісті облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың, аумағында кәсіпкер ретінде 
тіркелуінің бар болуы 
  

0 балл 
  

3 балл 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі функцияларды 
жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарлары мен көрсетілетін 
қызметтерін жеткізушіні 
таңдау жөніндегі үлгілік 
конкурстық құжаттамаға 6-
қосымша 

Көрсетілетін қызмет берушіні таңдау өлшемшарттары 

№ 
  

Өлшемшарттар 
  

Болмаған 
жағдайда 
  

Болған жағдайда 
  

1 
  

Конкурстың мәні болып табылатын қызмет 
көрсету нарығындағы әлеуетті өнім берушінің 
жұмыс тәжірибесі 
  

0 балл 
  

әр жылға 2 балдан, 
бірақ 10 балдан 
аспауы тиіс 
  

2 
  

Экологиялық менеджмент жүйесін 
қанағаттандыратын көрсетілетін қызметке 
қолданылатын сәйкестік сертификатының бар 
болуы 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

3 
  

Көрсетілетін қызметке қолданылатын сапа 
менеджменті жүйесі сертификатының бар болуы 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

4 
  

Жеке өндірісінің немесе қызметті көрсетуге 
қажетті техниканың бар болуы (кемінде 2 балл) 
  

0 балл 
  

2 балл 
  

5. 
  

Өндірістік бақылау жоспарының бар болуы 
(кемінде 1 балл) 
  

0 балл 
  

1 балл 
  

6. 
  

Көрсетілетін қызметті жеткізушіге 
сипаттамалардың бар болуы (кемінде 3 балл) 
  

0 балл 
  

бар (әр сипатта-
маға 1 балдан, 
бірақ 3 балдан 
артық емес) 
  

7 Әлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін 
тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар 

0 балл 3 балл 



  қаланың, астананың аумағында кәсіпкер ретінде 
тіркелуінің бар болуы 
  

    

      Ескертпе: 1-тармақ бойынша конкурстың мәні жөнінде тәжірибе бұған дейін 
жасасқан шарттармен расталады, 4 -тармақ бойынша жабдықтарға құқық белгілеуші 
құжаттарды ұсыну қажет  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Баланың құқықтарын қорғау 
жөніндегі функцияларды 

жүзеге асыратын ұйымдардың 
тауарлары мен көрсетілетін 

қызметтерін жеткізушіні 
таңдау жөніндегі үлгілік 

конкурстық құжаттамаға 7-
қосымша 

 нысан 

Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі 

      ______________________________________ сатып алу бойынша конкурс 
      (толық атауын көрсету) 
  
№ 
  

Тапсырыс берушінің 
атауы 
  

Тауарлардың (көрсетілетін 
қызметтердің) атауы 
  

Өлшем 
бірлігі 
  

Саны, 
көлемі 
  

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

            кестенің жалғасы 
  

Жеткізу 
шарттары 
  

Жеткізу 
мерзімі 
  

Жеткізу 
орны 
  

Аванстық тө-лем 
мөлшері, % 
  

Аванстық төлем 
мөлшері, % 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

 
 
Конкурсты ұйымдастырушы 
басшысының лауазымы, тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болса) және қолы 
___________________________ 
/____________ /_________________ 
Күні ___________________________ 
М.О. (бар болса) 
  

Тапсырыс беруші басшысының лауазымы, 
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және 
қолы 
________________________________ 
/____________ /_________________ 
Күні ___________________________ 
М.О. (бар болса) 
  

               * Тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) толық сипаты мен сипаттамасы 
техникалық тапсырмада көрсетіледі. 
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