Конкурстық құжаттамаға
2-3-қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Ұйымдастырушының атауы

Шымкент қаласы отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының "№3
Шымкент балалар үйі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Шымкент қаласы отбасы, балалар және жастар істері жөніндегі басқармасының "№3
Шымкент балалар үйі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Лоттың №

12

Лоттың атауы

Демалысқа арналған үй/базалар/лагерь қызметтері

Тапсырыс берушінің атауы

Тауарлардың, жұмыстардың,
көрсетілетін қызметтердің
бірыңғай номенклатуралық
анықтамалығы кодының

932919.900.000001

атауы:
Қызметтің атауы:

Демалысқа арналған үй/базалар/лагерь қызметтері

Өлшем бірлігі:

Бір қызмет

Саны (көлемі):

1

Қосылған құн салығын
қоспағанда бірлік бағасы:
Қосылған құн салығын
қоспағанда, сатып алуға

20720000

20720000

бөлінген жалпы сома:
Қызметтерді көрсету мерзімі:
Қызметтерді көрсету орны:

Шарт күшіне енген күннен бастап 2020 жылдың 27 тамызына дейін

г.Шымкент, Мамина-Сибиряка 6/3

Аванстық төлем мөлшері

0

Кепілдік мерзімі (айлар)

12

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 2020 жылғы жазғы демалыс кезінде жетім балалар мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған балалардың демалысын ұйымдастыру үшін тынығу және сауықтыру
лагерінің қызметі Жолдама бойынша тынығу және сауықтыру лагерінде жетім балалар мен атааналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың жазғы демалысын қамтамасыз ету.
1. Мерзімі: Тапсырыс берушімен келісім бойынша
2. Жолдаманың уақыты – 80 күн 3. Бала саны – 65

Талап етілетін
сипаттамалардың,
параметрлердің және өзге де
бастапқы деректердің
сипаттамасы:

4. Негізгі талаптар: Балалар лагерінің инфрақұрылымы: Тынығу және сауықтыру лагерінің
жатын орындары 65 баладан кем емес болуы тиіс (Ұсынылатын құжаттар: жеке меншікте болған
жағдайда техникалық паспортының көшірмелері, жер актілері, ал жалға алынған жағдайда жалға
алу туралы келісім шартының және техникалық паспортының көшірмелері, жер актілер) - Лагерь
қаладан және елді мекеннен тысқары орналасқан табиғаты таза аймақта орналасқан болуы тиіс; 1)
Тәулік бойы күзетпен қамтамасыз етілуі; 2) COVID-19 таралуын алдын алу үшін лагерьдің кіре берісінде жаңадан келген
балалар мен қызметкерлерді қабылдау үшін дезинфекциялық тоннельдің болуы
қажет. 3) COVID-19 таралуын
алдын алу үшін санитарлық тазартқыштар (санитайзер) ғимараттардың барлық кіреберістерінде, асханада болуы қажет. 4)
Жарықтандыру, өрт сөндіру және хабарлау жүйелері, телефон байланысы, теледидар және интернет болуы қажет (құжаттар
тіркелуі керек); 5) Жазғы-сауықтыру лагерінің аумағында COVID-19 таралуын болдырмау және кенеге қарсы кәсіби
залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген болуы қажет (құжаттар тіркелуі керек); 6) Тәрбиеленушілердің қауіпсіздігін,
жазғы - сауықтыру лагерінде болған кезіндегі денсаулығын қорғауды, тәрбиеленушілердің жеке бас гигиенасын,
ғимараттарды дезинфекциялық құралдармен өңдеу жұмыстары үнемі жүргізілуі қажет; Төтенше жағдай кезінде балалармен
қызметкерлерді эвакуация жасауға және экскурсия ұйымдастырып шығаруға автобус, және басқа да автокөліктері болуы
қажет Балалардың жатын орындары санитарлық нормаға
сәйкес болуы тиіс (әр балаға үштен кем емес төсек жайма, матрас, көрпе және жастық бір жинақ (комплект) болуы тиіс)
Қыздар мен ер балалардың бөлмелері бөлек орналасуы Әр үй-жайлар ішінде
санитарлық тораптың болуы (дәретхана, қолжуғыш, себезгі) және дербес сыртқа тарату
желдеткішімен жабдықталуы тиіс. 4) Асханасының болуы және тамақ ішетін асхана жиһазымен
(үстелдермен, орындықтармен, отырғыштармен және басқа да жиһаздармен) жабдықталуы тиіс. Ас
блогында механикалық іске қосылатын желдету көзделеді. 5) Ауа-райының қолайсыз жағдайларында
ортақ мерекелерді және сауықтыру бағдарламаларын өткізуге арналған үй-жайдың болуы. 6)
Ауысымдардың ашылу және жабылу салтанаттарын, мемлекеттік Туға арналған діңгекпен мерекелік
іс-шараларды өткізуге арналған орынның болуы. 9) Балалардың демалысын жоғарғы деңгейде
ұйымдастыруы тиіс. (Бағдарламалар: спорттық шаралар, қызықты, шытырманды ойындар, музыкалық
іс-шаралар, туристік және экологиялық серуендер, қауіпсіз хауыз т.б.); 10) Балалардың
шағырмашылық қабілеттерін дамытуға арналған үйірмелер өткізу үшін үй-жайлардың болуы. 11)
Сауықтыру лагері аумағында өртке қарсы дабыл жүйесі, өртке қарсы құралдар орналасқан болуы тиіс
11. Балалар тәжірбиелі тәрбиешілер мен дене шынықтыру мұғалімдерінің үздіксіз бақылауында
болуы тиіс; 12. Барлық жерде санитарлық нормалар сақталу тиіс; 13. Медициналық блогтың болуы
(тәулік бойы медициналық қызмет, кезекші көлік, стоматологиялық жабдықталған кабинет,
тәжірбиелі дәрігер алғашқы медициналық көмек керек болып қалған жағдайда); 14. Лагерь жанында
балалар шомылатын су қоймаларының болуы, құмды жағажай және жабық бассейннің болуы. 15.
Жақын жерде стационардың болуы Тамақтануды ұйымдастыру: 1) Медициналық қызметкердің
бақылауымен білікті мамандардың балаларды 5 уақыт сапалы, құнарлы тамақтандырумен
қамтамасыз ету. 2) Мәзір ас қабылдау құнарлығы есебімен есептелген. Міндетті – жаңа піскен
жемістер, дәрумендік-жемістік шырындар, сусындар, ауыз суы. 3) Тамақтану кестесі. Қосымша
екінші таңғы немесе кешкі ас бар кемінде бес реттік тамақтандыру көзделеді (азық-түлікті пайдалануға байланысты
тағамдық және басқа да улануларға лагерь әкімшілігі жауап береді). 4) Асхана санитарлық
ережелердің талаптарына сәйкес жуу және залалсыздандыру ережелерін сақтау мақсатында бір
орынға екі жинақтан кем емес есептен ас үй ыдыстарының және құралдарының, сондай-ақ оны
тарату сызығының жанында сақтау үшін шкафтардың жеткілікті санымен қамтамасыз етілген. 5) Тез
бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау және іске асыру мерзімдерінің шарттары «Тез бұзылатын тамақ
өнімдерін сақтау жағдайларына және іске асыру мерзіміне қойылатын санитарлық-гигиеналық
талаптар» санитарлық ережелері мен нормаларын бекіту туралы» санитарлық ережелер мен
нормалардың талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 6) Ас әзірлейтін бөлікке келіп түсетін азықтүліктердің тиісті сапасын қамтамасыз ету. 7) Азық-түліктерді сақтау шарттарын қамтамасыз ету
және олардың жарамдылық мерзімдерін сақтау. Тәрбиелік үдерісті ұйымдастыру: 1) Педагогикалық
тұжырымдаманың және бағдарламаның болуы, жас және психологиялық ерекшеліктері есебімен
тәрбиелік және білім беру үдерісінің қатысушылары үшін барлық ауысымдарға жоспар-кесте ұсыну,
күн тәртібі. 2) Әр топпен байқаулардың, сұрақ-жауап сайыстарының және ойындардың әр түрлі түрін
жүргізу. 3) Балалар ас әзірлеуге, піскен көкөністерді тазалауға, дайын өнімді таратуға, нанды кесуге,
шәй, асхана және ас үй ыдыстарын жууға жіберілмеуі тиіс. 4) Балаларды өмірлеріне және
денсаулықтарына қауіпті (терезелерді жуу, санитарлық тораптарды, жуынатын бөлмелерді жинау,
тасталғандарды, кірлегендерді шығару және жинау, т.с.с.) денеге түсетін ауырлықпен байланысты
жұмыстарға (ауыр заттарды тасу және көшіру, ағаш кесу, төсек-орын тысын жуу) тартуға тыйым
салынады. Дене тәрбиесін ұйымдастыру және сауықтыру шараларын жүргізу: 1) Спорт шараларын
ұйымдастыру: футбол, үстел теннисі, шахмат, бадминтон, волейбол, баскетбол. Спорттық және
мәдени-көпшілік шараларды жүргізу үшін спорт (футбол, волейбол, баскетбол) алаңдарының, ойын,
би алаңдарының, сахналы амфитеатрдың, нұсқаушының – судағы құтқарушының бақылауымен ашық
су айдынының болуы. 2) Гигиена ережелерін сақтау бойынша, салауатты өмір салты, темекі тартудың
және нашақорлықтың зияны туралы тақырыптық әңгімелесулер, әр түрлі жарақаттар кезінде
алғашқы медициналық көмек көрсету, жарақаттанудың алдын алудың қарапайым ережелерін сақтау
бойынша тәжірибелік оқу-жаттығуларын жүргізу. 3) Мәдени-көпшілік шараларды – мерекелерді,
сұрақ-жауап сайыстарын, сынауларды, байқауларды, көркем өнерпаздық, КТК өткізу. 4) Әскериұлтжандық бағытқа ие тақырыптық кештерді өткізу. 5) Жергілікті аймақтың көрікті жерлері бойынша
кем дегенде 1 танымдық экскурсия ұйымдастыру. 6) Балалардың балалар сауықтыру лагеріндегі
денеге түсетін ауырлығымен және қозғалыс белсенділігімен байланысты барлық әрекеттері
медициналық қызметкермен келісілуі тиіс. 7) Балалардың дене тәрбиесі бойынша іс-шаралар дене
тәрбиесі бойынша оқытушының бақылауымен олардың жасына, денсаулық жағдайына, дене
дамуының және дене даярлығының деңгейіне сәйкес келуі тиіс. 8) Таңғы гимнастика күнделікті ашық
ауада, жаңбырлы күні – жақсы желдететін үй-жайларда жүргізілуі тиіс. 9) Балалардың дене тәрбиесі
бойынша іс-шараларды ұйымдастыру және жүргізу үшін қажетті құрал-саймандар мен жабдықтың

болуы. Балаларды гигиеналық тәрбиелеуді ұйымдастыру: 1) Жабдықталған медициналық бөліктің,
білікті медициналық персоналдың тәулік бойы кезекшілігін қамтамасыз ету. 2) Төсек-орынды жуу
және залалсыздандыру үшін жабдықпен жабдықталған үй-жайдың болуы , немесе болуы шарт кір
жуу. 3) Бір балада төсек-орын тысының кемінде 2-ден кем емес жинағының болуы. Балаларды
тасымалдауды ұйымдастыру 1) Балаларды жеткізу орнынан демалыс орнына дейін және кері
жеткізуді қамтамасыз ету, ыңғайлы автобустармен қамтамасыз ету.

Орындаушы жеңімпаз деп
анықталған жағдайда әлеуетті
өнім берушіге қойылатын
талаптар және онымен сатып алу
туралы шарт жасасу (қажет
болған жағдайда көрсетіледі)
(Әлеуетті өнім берушіні
көрсетілген мәліметтерді
көрсетпегені немесе
бермегені үшін қабылдамауға
жол берілмейді)

Приложение 2-3
к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых услуг
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика

Коммунальное государственное учреждение "Шымкентский детский дом №3" управления по делам семьи,
детей и молодежи города Шымкент

Наименование организатора

Коммунальное государственное учреждение "Шымкентский детский дом №3" управления по делам семьи,
детей и молодежи города Шымкент

Номер лота

12

Наименование лота:

Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Наименование кода Единого
номенклатурного
справочника товаров, работ,

932919.900.000001

услуг:
Наименование услуги:

Услуги домов/баз/лагерей для отдыха

Единица измерения:

Одна услуга

Количество(объем):

1

Цена за единицу, без учета
налога на добавленную

20720000

стоимость:
Общая сумма, выделенная
для закупки, без учета
20720000
налога на добавленную
стоимость:
Срок оказания услуги:

Со дня вступления в силу Договора по 27 августа 2020 года
г.Шымкент, МАМИНА-СИБИРЯКА, 6/3

Место оказания услуги:

Размер авансового платежа

0

Гарантийный срок (в
12
месяцах)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА Услуга лагеря отдыха и здоровья для организации праздников детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей во время летних каникул в 2020 году
Предоставление летних каникул в лагере отдыха и здоровья с путевкой для детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей.
1. Дата: по согласованию с Заказчиком
2. Время путевки – 80 дней 3. Количество детей - 65
4. Основные требования: Инфраструктура детского лагеря:
Спальные места отдыха и оздоровительного лагеря должны быть не менее 65 детей
(Представляемые документы: копии технического паспорта, акты на землю, а в случае аренды-копии
договора аренды и технического паспорта, земельные акты, при наличии в частной собственности) 1)
Лагерь должен быть расположен в более чистом районе за городом и за его пределами; 2)
Обеспечение круглосуточной охраны на территории лагеря; 3) во избежание распространения COVID-19 у входа в
лагерь должен быть дезинфекционный тоннель для санитарной обработки вновь прибывших детей и взрослых; 4) Во
избежание распространения COVID-19 должны быть установлены санитайзеры во всех входах в корпусы, в
столовой и заменяться по мере употребления; 5) Должны быть системы освещения, пожаротушения, оповещения,
телефонная связь, телевизор и интернет (документы должны быть прикреплены); 6) во избежание распространения
COVID-19 и безопасности от клещей на территории летнего оздоровительного лагеря должна быть проведена
профессиональная дезинфекция (документы должны быть прикреплены); 7) В целях охраны жизни и здоровья детей
во время оздоровительного отдыха необходимо регулярно проводить обработку зданий лагеря летних
дезинфицирующими средствами; 8) В экстренных случаях для эвакуации детей и персонала, а также для
организации экскурсий необходимо иметь автобус и другие транспортные средства, Детские спальни должны
соответствовать санитарным нормам (у каждого воспитанника должно быть не менее трех комплектов постельного
белья, а также по одному комплекту матраса, одеяла и подушки); 4) Отдельное место для девочек и мальчиков; 5) В
каждой комнате должен быть санузел (туалет, кресло, душ) и отдельный вентилятор; 6) Кухня должна быть
оборудована и оснащена кухонной мебелью (столы, стулья, диваны и другая мебель). 7) механическая вентиляция в
кухонном блоке; 8) Наличие общих комнат отдыха при неблагоприятных погодных
условиях для проведения мероприятий и программы здоровья. 9) Наличие места для проведения
церемонии открытия и закрытия смен, праздничных мероприятий с мачтой для государственного
Флага. 10) Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий во время отдыха.
(Программы: спортивные мероприятия, развлечения, увлекательные игры, музыкальные
мероприятия, туристические и экологические прогулки, безопасный бассейн и т.д.); 11) Наличие
помещений для проведения кружков, развития творческих способностей детей. 12) На территории
оздоровительного лагеря должна быть установлена пожарная сигнализация и противопожарное
оборудование. 13) Дети должны находиться под постоянным присмотром практиков и учителей
физкультуры; 14) Санитарные нормы должны соблюдаться повсеместно; 15) Наличие медицинского
блога (круглосуточная медицинская помощь, дежурная машина, стоматологический кабинет с
оборудованием, знающий врач); 16) Наличие детских водоемов, песчаных пляжей и крытых
бассейнов рядом с лагерем; 17) Наличие больницы рядом.
Организация питания: 1) Обеспечение детей
качественным, полноценным 5-ти разовым питанием квалифицированными специалистами под
контролем медицинского работника. 2) Меню должно быть рассчитано с учетом калорийности приемов пищи.
Обязательно – свежие фрукты, витаминно-фруктовые соки, напитки, питьевая вода. 3) График
питания. Предоставляются как минимум блюда из пяти блюд с дополнительным завтраком или ужином (за пищевые
и иные отравления, связанные с употреблением продуктов питания несет ответственность администрация лагеря); 4)
Столовая должна быть обеспечена достаточным количеством столовой посуды (стеклянной) и приборами, из
расчета не менее трех комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в
соответствии с требованиями санитарных правил, а также шкафами
для ее хранения около раздаточной линии. 5) Условия хранения и сроки реализации
скоропортящихся пищевых продуктов должны быть выполнены в соответствии с требованиями санитарных
Описание требуемых правил и норм, утверждённых приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об
характеристик, параметров утверждении санитарных правил и норм «Санитарно-гигиенические требования к
условиям хранения
и
иных исходных данныхи срокам реализации скоропортящихся пищевых продуктов». 6) Обеспечение
надлежащего качества продуктов, поступающих на пищеблок. 7)Обеспечение условия хранения продуктов и
соблюдение сроков их годности. Организация воспитательного процесса: 1) Наличие педагогической концепции и
программы, предоставить план-сетки на все смены для участников воспитательного и образовательного процессов с
учетом возрастных и психологических особенностей.
Режим дня.
1)Проведение с каждой группой различного рода конкурсов, викторин и игр. 2)Дети не должны быть допущены к
приготовлению пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой продукции, к резке хлеба, мытью чайной, столовой и
кухонной посуды. 3)Запрещено привлекать детей к работам, связанным с большой физической нагрузкой (переноска
и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка постельного белья), опасными для жизни и здоровья (мытьё окон,
уборка санитарных узлов, умывальных комнат, уборка и вывоз отбросов, нечистот и т.п.).
Организация физического воспитания и проведение оздоровительных мероприятий.
1) Организация спортивных мероприятий: футбол, настольный теннис, шахматы, бадминтон, волейбол, баскетбол.
Наличие спортивных (футбольной, волейбольной, баскетбольной) площадок, игровых, танцевальных площадок,
амфитеатра со сценой, открытого и крытого бассейнов для проведения спортивных и культурно-массовых
мероприятий, под наблюдением инструктора – спасателя на воде. 2) Проведение тематических бесед по соблюдению
правил гигиены, о здоровом образе жизни, вреде табакокурения и наркомании, практические занятия по оказанию
первой медицинской помощи при различных травмах, соблюдению элементарных правил предупреждения
травматизма. 3) Проведение культурно-массовых мероприятий - праздники, викторины, смотры, конкурсы,
художественная самодеятельность, КВН, дискотеки. 4) Проведение тематических вечеров, имеющих военнопатриотическую и техническую направленность. 5) Организация не менее 1-ой познавательной экскурсии по
достопримечательностям местного края, на бесплатной основе. 6) Все виды деятельности детей в детском
оздоровительном лагере, связанные с физической нагрузкой и двигательной активностью, должны быть согласованы
с медработником. 7) Мероприятия по физическому воспитанию детей должны соответствовать их возрасту,
состоянию здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности, под наблюдением
преподавателя по физической культуре. 8) Утренняя гимнастика должна проводиться ежедневно на открытом

воздухе, в дождливую погоду – в хорошо проветриваемых помещениях. 9) Наличие необходимого инвентаря и
оборудования для организации и проведения мероприятий по физическому воспитанию детей.
Организация гигиенического воспитания детей: Наличие оборудованного медицинского блока, кабинета-приема,
процедурного кабинета, обеспечение круглосуточного дежурства квалифицированного медицинского персонала. 2)
Наличие помещения, оснащенного оборудованием для стирки и обеззараживания постельного белья. 3) Наличие не
менее 2-х комплектов постельного белья на ребенка.
Организация перевозки детей 1) Обеспечение доставки детей от места сбора до места отдыха и обратно,
обеспечение комфортабельными автобусами.
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