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"№3 Шымкент балалар үйі" КММ
Кожамжарова Кырмызы
Тлеубековна
Шешім № 16 Күні «14» мамыр 2020 года

КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА
Қызмет
(сатып алу мәнінің түрі )
Жазғы демалыс кезінде жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз
калған балалардың демалысын ұйымдастыру үшін тынығу және сауықтыру
лагерінің қызметі
(конкурстың атауы)
Ұйымдастырушы: Шымкент қаласы отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі
басқармасының "№3 Шымкент балалар үйі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Орналасқан жері: Казахстан, Шымкент қаласы Мамин-Сибиряк көшесі 6/3
БСН: 990940001728
Банк деректемелері көрсетіледі: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
ЖСК: KZ150705023299853001
БСК: KKMFKZ2A
Есепшот валютасы: KZT
Кбе: 15
Тапсырыс берушінің өкілі: Байдибекова Арай
ЖСН: 910715402733
Лауазымы: Іс-жүргізуші.
Телефоны: 8 778 927 04 91
E-mail көрсетіледі: d_d3@mail.ru
Конкурстық комиссияның хатшысы: Тургамбаева Дильфуза.
ЖСН: 880517401304
Лауазымы: заңгер
Телефоны: +7 702 669 89 89.
E-mail көрсетіледі: d_d3@mail.ru
1. Жалпы ережелер
1. Конкурс өнім берушіні таңдау мақсатында өткізіледі «Жазғы демалыс кезінде
жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз калған балалардың демалысын
ұйымдастыру үшін тынығу және сауықтыру лагерінің қызметі»
2. Тауарларды немесе көрсетілетін қызметті сатып алу жөніндегі осы конкурс
үшін бөлінген сома 20720000 теңгені құрайды.
Осы Конкурстық құжаттама мыналарды:

Конкурстық құжаттамаға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша
заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;
Конкурстық құжаттамаға 3 және 4-қосымшаларға сәйкес көрсетілетін
қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні таңдау бойынша конкурстық
құжаттамаға техникалық тапсырманы;
Конкурстық құжаттамаға 5 және 6-қосымшаларға сәйкес таңдау
өлшемшарттарын;
Конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлар мен
көрсетілетін қызметтердің тізбесін қамтиды;
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға
өтінімімен қоса көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды сатып алу үшін
бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді
қамтамасыз етуді төменде аталған нысандардың біреуімен енгізеді:
1) мынадай банк шотында ________ орналастырылатын ақшаның кепілдік
берілген ақшалай жарнасы БСН: 990940001728
Банк деректемелері: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
ЖСК: KZ150705023299853001
БСК: KKMFKZ2A
Есепшот валютасы: KZT
Кбе: 15;
2) банктік кепілдік.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірінің 2016 жылғы 30
маусымдағы № 412 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14223 болып тіркелген) Баланың құқықтарын
қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен
көрсетілетін қызметтерін сатып алу қағидаларының 24-тармағына сәйкес әлеуетті
өнім беруші немесе оның сенімхат бойынша өкілі құжаттар пакетін 2020 жылдың
мамырға дейін конкурсты ұйымдастырушының Шымкент қаласы отбасы, балалар
және жастар істері жөніндегі басқармасының "№3 Шымкент балалар үйі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі Казахстан, Шымкент қаласы Мамин-Сибиряк
көшесі 6/3 мекенжайында орналасқан пошталық мекенжайына жібереді немесе
комиссияның хатшысына қолма-қол береді.
Әлеуетті өнім беруші құжаттарды конкурсты ұйымдастырушыға тігілген,
парақтары нөмірленген түзетусіз түрінде ұсынады. Өтінімнің соңғы парағына
бірінші басшының қолы қойылады және мөрімен (болған жағдайда) бекітіледі.
Конкурсты ұйымдастырушы белгілеген мерзім өткеннен кейін ұсынылған
құжаттар тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.

Утверждаю:
КГУ "Шымкентский
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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Услуга
(вид предмета закупок)
Услуги лагерей по организации летнего отдыха и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
(наименование конкурса)
Организатор: Коммунальное государственное учреждение "Шымкентский детский дом №3"
управления по делам семьи, детей и молодежи города Шымкент
Юридический адрес: Казахстан, г. Шымкент ул. Мамин-Сибиряка 6/3
БИН: 990940001728
Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК: KZ150705023299853001
БИК: KKMFKZ2A
Валюта счета: KZT
КБе: 15
Представитель заказчика: Байдибекова Арай.
ИИН: 910715402733
Должность: делопроизводитель
Контактный телефон: 8 778 927 04 91
E-mail: d_d3@mail.ru
Секретарь конкурсной комиссии: Тургамбаева Дильфуза.
ИИН: 880517401304
Должность: юрист
Контактный телефон: + 7 702 669 89 89.
E-mail: d_d3@mail.ru

Общие положения
11. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика Услуги домов/баз/лагерей для отдыха.
2. Сумма, выделенная для данного конкурса по приобретению товаров или услуг 20720000
тенге.
Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) заявка на участие в конкурсе для юридических и физических лиц по формам
согласно приложениям 1 и 2 к Конкурсной документации;
2) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров и услуг
организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка согласно приложению 3 и 4 к
Конкурсной документации;
3) критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложениям 5 и 6 к Конкурсной
документации;

4) перечень приобретаемых товаров или услуг по форме согласно приложению 7 к Конкурсной
документации.
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на
участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере 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: 990940001728
Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
ИИК: KZ150705023299853001
БИК: KKMFKZ2A
Валюта счета: KZT;
2) банковской гарантии.
Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности направляет на почтовый
адрес организатора конкурса, находящегося по адресу: Казахстан, г. Шымкент ул. МаминСибиряка 6/3 либо нарочно сдает секретарю комиссии пакет документов согласно пункту
24 Правил приобретения товаров и услуг организаций, осуществляющих функции по защите прав
ребенка, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30
июня 2016 года № 412 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 14223) в срок до 20 мая 2020 года.
Документы представляются потенциальным поставщиком организатору конкурса в прошитом
виде с пронумерованными страницами без исправлений и помарок. Последняя страница заявки
заверяется подписью первого руководителя и скрепляется печатью (при наличии).
Документы, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока,
не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.

