
1 / 6

Бекітемін:

Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы
бойынша білім бөлімінің "№ 15 жалпы білім беретін мектеп" КММ

Сарсенгалиев Салауат Садыховыч

Шешім № 54-НҚ Күні 2021-03-05 11:45:05

Жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

1-ші сынып оқушылары мен аз қамтылған отбасы балаларын және жаздық лагерь балаларын
ыстық тамақпен қамтамасыз ету қызметі

Тапсырыс беруші: КГУ "Общеобразовательная школа № 15" Отдела образования по городу
Жанаозен Управления образования Мангистауской области

Орналасқан жері: Казахстан, Жанаозен, Микрорайон АКСУ , Улица ОТЕПКАЛИ ТАЖИГАЛИЕВ
64Б

БСН: 040840003971

Банктік деректемелері көрсетіледі: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"

ЖСК: KZ20070102KSN4301000

БСК: KKMFKZ2A

Есепшот валютасы: KZT

КБе: 15

Тапсырыс берушінің өкілі: САРСЕНГАЛИЕВ САЛАУАТ САДИХОВИЧ

ЖСН: 630216300411

Лауазымы: Директор

Телефоны: 8/72934/28016

E-mail көрсетіледі: 15mektep@mail.ru

 

Ұйымдастырушы: Маңғыстау облысының білім басқармасының Жаңаөзен қаласы бойынша
білім бөлімінің "№ 15 жалпы білім беретін мектеп" КММ

Орналасқан жері: Казахстан, Жанаозен, Микрорайон АКСУ , Улица ОТЕПКАЛИ ТАЖИГАЛИЕВ
64Б

БСН: 040840003971
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Банк деректемелері көрсетіледі: "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ

ЖСК: KZ20070102KSN4301000

БСК: KKMFKZ2A

Есепшот валютасы: KZT

КБе: 15

Ұйымдастырушының өкілі:САГИДУЛЛАЕВА ДИНАРА ЕРКЕБАЙҚЫЗЫ

ЖСН: 911013401662

Лауазымы: Бухгалтер

Телефоны:

E-mail көрсетіледі: 15mektep@mail.ru

 

Конкурстық комиссияның хатшысы: САГИДУЛЛАЕВА ДИНАРА ЕРКЕБАЙҚЫЗЫ

ЖСН: 911013401662

Лауазымы: Бухгалтер

Телефоны:

E-mail көрсетіледі: 15mektep@mail.ru

 

1. Жалпы ережелер

1. Конкурс қоса ұсынылып отырған қызметті алушылардың санаттары тізбесіне сәйкес өнім
берушіні таңдай мақсатында жүргізіледі.

2. Көрсетілетін қызметті немесе тауарды сатып алу жөніндегі осы конкурс (лот) үшін бөлінген
сома ҚҚС есепке алмағанда 21397351.78 теңге. Лоттар бөлісінде осы конкурс үшін бөлінген
сома мынадай

Лот № Тауардың (көрсетілетін қызметтің
атауы)

Лот бойынша бөлінген сома
(теңге) ҚҚС-сыз

43167050-КпОПО1 Услуги по организации обеспечения
питания детей 21397351.78

 

3. Осы конкурстық құжаттама мыналарды:

1.  осы  Үлгілік  конкурстық  құжаттамаға  1-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша  көрсетілетін
қызметті алушылар санаттарының тізбесін
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2)осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымшаға сәйкес орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті  (білім беру органы бекіткен
және  ҚР  Үкіметінің  2012  жылғы  12  наурыздағы  №320  қаулысымен  бекітілген  бір  реттік
тамақтандыру  нормаларға  сәйкес  перспективалық  мәзір  қоса  беріле  отырып)  немесе
тауарларды  жеткізушіні,  сондай-ақ  мектепке  дейінгі  ұйымдарда,  жетім  балалар  мен  ата-
аналарының  қамқорлығынсыз  қалған  балаларға  арналған  білім  беру  ұйымдарында
тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты
тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырманы;

3)осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 4,  5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жеке
және заңды тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4)осы  Үлгілік  конкурстық  құжаттамаға  6-қосымшаға  сәйкес  нысан  бойынша әлеуетті  өнім
берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5)осы  Үлгілік  конкурстық  құжаттамаға  7,  8-қосымшаларға  сәйкес  қызметтерді  немесе
тауарларды  жеткізушіні  таңдау  өлшемшарттарын;

6)  осы  Үлгілік  конкурстық  құжаттамаға  9-қосымшаға  сәйкес  Қызметтерді  көрсету  туралы
үлгілік шартты және 10-қосымшаға сәйкес Тауарларды жекізу туралы үлгілік шарттықамтиды.

4. 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  өтінімнің  қамтамасыз  етуін  төменде  аталған
нысандардың біреуімен енгізеді:

1) мынадай банк-шотта , орналастырылатын кепілдік берілген ақшалай жарна;:

ЖСК: KZ130705022612939001

БСК: KKMFKZ2A

Есепшот валютасы: KZT

КБе: 12

БСН : 040840003971

2) банктік кепілдік.

Әлеуетті  өнім  беруші  осыҚағидаларға  сәйкес  құжаттар  топтамасын  өтінім  беру  мерзімі
аяқталғанға дейінгі мерзімде веб-порталға орналастырады.
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Утверждаю:

КГУ "Общеобразовательная школа № 15" Отдела образования по
городу Жанаозен Управления образования Мангистауской области

Сарсенгалиев Салауат Садыховыч

Решение № 54-НҚ Дата 2021-03-05 11:45:05

Конкурсная документация по выбору поставщика

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся 1-х классов и детей из малообеспеченных
семей и летнего лагеря

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная школа № 15" Отдела образования по городу Жанаозен
Управления образования Мангистауской области

Юридический адрес: Казахстан, Жанаозен, Микрорайон АКСУ , Улица ОТЕПКАЛИ
ТАЖИГАЛИЕВ 64Б

БИН: 040840003971

Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ИИК: KZ20070102KSN4301000

БИК: KKMFKZ2A

Валюта счета: KZT

КБе: 15

Представитель заказчика: САРСЕНГАЛИЕВ САЛАУАТ САДИХОВИЧ

ИИН: 630216300411

Должность: Директор

Контактный телефон: 8/72934/28016

E-mail: 15mektep@mail.ru

 

Организатор: КГУ "Общеобразовательная школа № 15" Отдела образования по городу
Жанаозен Управления образования Мангистауской области

Юридический адрес: Казахстан, Жанаозен, Микрорайон АКСУ , Улица ОТЕПКАЛИ
ТАЖИГАЛИЕВ 64Б

БИН: 040840003971

Банковские реквизиты: РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
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ИИК: KZ20070102KSN4301000

БИК: KKMFKZ2A

Валюта счета: KZT

КБе: 15

Представитель организатора:САГИДУЛЛАЕВА ДИНАРА ЕРКЕБАЙҚЫЗЫ

ИИН: 911013401662

Должность: Бухгалтер

Контактный телефон:

E-mail: 15mektep@mail.ru

 

Секретарь конкурсной комиссии: САГИДУЛЛАЕВА ДИНАРА ЕРКЕБАЙҚЫЗЫ

ИИН: 911013401662

Должность: Бухгалтер

Контактный телефон:

E-mail: 15mektep@mail.ru

 

Общие положения

1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика в соответствии с прилагаемым перечнем
категорий получателей услуги

2. Сумма, выделенная для данного конкурса по приобретению услуг или товаров 21397351.78
тенге без учета НДС. Сумма, выделенная для данного конкурса, в разрезе лотов составляет

№ лота Наименование товара (услуги) Сумма, выделенная по
лоту, тенге

43167050-КпОПО1 Услуги по организации обеспечения
питания детей 21397351.78

 

Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1. Перечень категорий получателей услуг по форме согласно приложению 1

2)  техническое  задание  к  конкурсной  документации  по  выбору  поставщика  услуги  (с
приложением перспективного меню, утверждённого органом образования и соответствующего
установленным законодательством Республики Казахстан нормам или товаров по организации
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питания обучающихся в организациях среднего образования, а также поставщика товаров,
связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных
организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей согласно приложению 3 к настоящей Типовой конкурсной документации;

3) заявку на участие в конкурсе для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
формам согласно приложениям 4, 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;

4)сведения о квалификации потенциального поставщика по форме согласно приложению 6 к
настоящей Типовой конкурсной документации;

5)критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложениям 7, 8 к настоящей
Типовой конкурсной документации;

6) Типовой договор об оказании услуги согласно приложению 9 и Типовой договор о поставке
товаров согласно приложению 10 к Типовой 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 одного процента от
суммы,  выделенной для приобретения услуг  или товаров,  в  одной из  нижеперечисленных
форм:

1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем банковском счете:

ИИК: KZ130705022612939001

БИК: KKMFKZ2A

Валюта счета: KZT

КБе: 12

БИН организатора: 040840003971

2) электронной банковской гарантии.

Потенциальный поставщик размещает на веб-портале пакет документов согласно настоящих
Правил в срок до окончания срока представления заявок.


