Орта білім беру ұйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
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ұйымдарында тәрбиеленетін және білім
алатын балаларды тамақтандыруды
қамтамасыз етумен байланысты
тауарларды сатып алу қағидаларына
№2 қосымша

«Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы
№ 1 жалпы орта білім беру мектебі» ММ
жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың
аз қамтылған отбасы оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуде
өнім берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама
(конкурс атауы көрсетілсін)
Конкурс ұйымдастырушысы «Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы №
1 жалпы орта білім беру мектебі» ММ, Тәуелсіздік көшесі, 234, БСН 971040001198, БСК
KKMFKZ2A, ИИК KZ80070103KSN4507000, "ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті»
АММ, 87183322-603, kssch1@mail.ru, 140600, ҚР, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл
ауылдық округі,Тереңкөл ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 234.
Жалпы ережелер
Конкурс «Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1 жалпы орта білім
беру мектебі» ММ -нің аз қамтылған, көпбалалы отбасы балаларын, жетім балаларды және атаанасының қамқорлығынсыз қалған, тубвиражды және бастауыш білім алатын балаларды ыстық
тамақпен қамтамасыз ету үшін жеткізушіні таңдау мақсатында өткізіледі.

1.

2.

Қызметтерді сатып алу бойынша осы лот үшін бөлінген сома ҚҚС қоса есептегенде 15 456 000
теңге (он бес миллион төрт жүз елу алты мың) теңге, ҚҚС қоса алғанда 13800 000 теңге (он үш
миллион сегіз жүз мың) теңге, ҚҚС қоса алмағанда.

3.

Осы конкурстық құжаттама мыналарды қамтиды:
1) 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызмет алушылар санаттарының тізбесі, осы үлгі
конкурстық құжаттамаға тауарларды жеткізушіні таңдау кезінде 2-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша сатып алынатын тауарлардың тізбесі;
2) көрсетілетін қызметті берушіні (тегін тамақтандыруды алуға құқығы бар білім
алушыларды қамтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалық мәзірді қоса бере
отырып) немесе орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды, сондай-ақ Мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға,
бастауыш білім алатын арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін және оқитын
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды берушіні таңдау
жөніндегі конкурстық құжаттамаға осы Үлгілік конкурстық құжаттаманың 3қосымшасына сәйкес;
3) осы үлгі конкурстық құжаттамаға 4, 5-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша жеке және
заңды тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға өтінім;
4) осы үлгі конкурстық құжаттаманың 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша әлеуетті өнім
берушінің біліктілігі туралы мәліметтер;

5) осы үлгі конкурстық құжаттамаға 7, 8-қосымшаларға сәйкес қызметтер берушіні немесе
тауарларды таңдау өлшемдері;
6) Осы үлгі конкурстық құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес үлгі шарт.
4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса
қызметтерді немесе тауарларды сатып алу үшін бөлінген соманың кемінде бір пайызы мөлшерінде
конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді төменде санамаланған нысандардың бірінде енгізеді:
1) «ҚР Қаржы министрлігінің Казынашылық комитеті» РММ, «Тереңкөл ауданы Тереңкөл
ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1 жалпы орта білім беру мектебі» ММ, БСН 97104001198,
БСК KKMFKZ2A, "ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті» АММ мынадай банктік шотқа
орналастырылатын кепілдік берілген ақшалай жарна
2) банктік кепілдікке.
Әлеуетті өнім беруші немесе сенімхат бойынша оның өкілі «Тереңкөл ауданы Тереңкөл
ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1 жалпы орта білім беру мектебі» ММ, 140600, ҚР, Павлодар
облысы, Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылдық округі,Тереңкөл ауылы, Тәуелсіздік көшесі, 234 мекенжайы бойынша орналасқан конкурсты ұйымдастырушының пошталық мекен-жайына жібереді немесе
Комиссия хатшысына (бухгалтерия кабинеті) Қағидалардың 22-тармағына сәйкес құжаттар
топтамасын 2020 жылғы 22 қантар сағат 10.00-ге дейін қолма-қол тапсырады. Құжаттарды әлеуетті
өнім беруші конкурсты ұйымдастырушыға тігілген, нөмірленген түрде түзетулерсіз ұсынады.
Өтінімнің соңғы беті бірінші басшының қолымен куәландырылады және мөрмен бекітіледі.
Конкурсты ұйымдастырушы белгілеген мерзім өткеннен кейін ұсынылған құжаттар тіркеуге
жатпайды
және
әлеуетті
өнім
берушілерге
қайтарылады.
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Қызмет алушылар санатының тізбесі

«Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1
жалпы орта білім беру мектебі» ММ -нің аз қамтылған, көпбалалы отбасы
балаларын, жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған,
тубвиражды және бастауыш білім алатын балаларды ыстық тамақпен
қамтамасыз ету ұйымдастыру бойынша Конкурс
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Жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету. Осы техникалық
тапсырмада «Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1
жалпы орта білім беру мектебі» ММ білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтің сәйкес келуі тиіс сандық және
сапалық сипаттамалар беріледі.
540 білім алушыға (санын көрсету), оның ішінде жергілікті бюджет
қаражаты есебінен 15456000 теңге сомасында (он бес миллион төрт жүз елу
алты мың), оның ішінде ҚҚС 13800000 тенге (он үш миллион сегіз жүз мың)
ҚҚС қоспағанда 324 білім алушыға (санын көрсету) тамақтандыру ұсынылады.
«Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1 жалпы
орта білім беру мектебі» ММ оқушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
кезіндегі негізгі мақсаттар мен міндеттер жас ерекшелігі бойынша тағамдық
заттар мен қуатына физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкес оқушыларды тиімді
тамақтандырумен қамтамасыз ету болып табылады.
Білім алушыларды тамақтандыру ҚР, Павлодар облысы, Тереңкөл ауданы,
Тереңкөл ауылдық округі,Тереңкөл ауылы, Тәуелсіздік 234 жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызметті беруші ас әзірлейтін бөліктің және оның
қызметкерлерінің жұмысына басшылық жасайды, сондай-ақ тамақ дайындау
технологиясына, азық-түліктерді салудың, порциялардың шығу нормасының
сақталуына, білім алушыларға өнімдер мен тағамдардың берілуіне және
жеткізілетін азық-түліктердің сапасына, оны сақтау және тарату қағидаларының
сақталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Көрсетілетін қызмет беруші ас әзірлейтін бөлікте, өндірістік және қойма
бөлмелерінде санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық қағидаларды
сақтауды қамтамасыз етеді.
Көрсетілетін қызмет беруші ас әзірлейтін бөлікте, өндірістік және қойма
бөлмелерінде санитариялық-эпидемиологиялық және гигиеналық қағидаларды
сақтауды қамтамасыз етеді.
Тағамдардың, тамақ өнімдерінің және аспаздық бұйымдардың тұтынушылық
қасиеттері, олардың органолептикалық ерекшеліктері, технологиясы және
дайындау жағдайлары балаларға арналған тағам өнімдерінің қауіпсіздігі
бөлігінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне
сәйкес болуы тиіс.
«Тереңкөл ауданы Тереңкөл ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1
жалпы орта білім беру мектебі» ММ асханасына және (немесе) буфетіне
тағамдарды мектептік тамақтандырудың базалық ұйымдарынан жеткізілген
жағдайда тиісті температураны сақтауды қамтамасыз ететін арнайы ыдыстар
(термоконтейнерлер) қолданылады.
Директор М.Н. Тотанова бекіткен білім алушыларды тамақтандырудың
белгіленген тәртібіне сәйкес бірінші ауысым үшін білім алушыларға 9.25-те,
екінші ауысым үшін 14.40-та ыстық тамақ ұсынылады.
Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес буфет өнімдерін
тарату үшін жағдайлар жасалады.
Дайын аспаздық өнімдер мен тамақ өнімдерін тарату сағат 9.00-ден 16.00-ге
дейін жүзеге асырылады.
Көрсетілетін қызмет беруші ай сайын «Тереңкөл ауданы Тереңкөл
ауылының А.Н. Ёлгин атындағы № 1 жалпы орта білім беру мектебі» ММ
М.Н. Тотановаға тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын
құжаттарды қоса бере отырып, білім алушылар үшін пайдаланатын тамақ
өнімдерінің тізбесі туралы мәлімет ұсынады.
Әлеуетті өнім беруші шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесін
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы
нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес бекітеді.
Тағамдар картотекасын пайдалану арқылы тамақты дайындау жүзеге
асырылады, онда өнімдердің таратылуы, тағамдардың түсімі, әр тағамның
құрамы туралы және оның тағамдық құндылығы (ақуыздың, майлардың,
көмірсулардың, витаминдердің болуы) және әр тағамның (аспаздық бұйымның)
энергетикалық құндылығы (калориялығы) мен әр тамақты қабылдау жиынтығы
туралы толық ақпарат көрсетіледі.

Асхананың ас әзірлейтін бөлігінде тағамдарды және аспаздық өнімдерді
дайындаудың технологиялық процесін қамтамасыз ету бойынша жұмысты
ұйымдастыруды өндіріс меңгерушісі қамтамасыз етеді.
Қызметті жеткізуші дайын тағамдарды дайындау технологиясын сақтау және
калориялығына сәйкес болу үшін ас блоктарында тағам дайындаудың бірыңғай
картотекасының (технологиялық карталар) болуын қамтамасыз етеді.
Тағамдарды дайындау тағамдардың жайылуы, тағамдардың шығуы,
тағамдарды дайындау технологиясы туралы мәліметтер, әрбір тағамның құрамы
және оның тағамдық құндылығы (ақуыз, майлар, көмірсулар, витаминдер
құрамы) және әрбір тағамның (аспаздық бұйымның) энергетикалық құндылығы
(құнарлылығы) және әрбір тағамның жиынтығы туралы толық ақпарат
көрсетілетін тағам картотекасын пайдалана отырып жүргізіледі.
Асхананың ас блогында тағамдар мен аспаздық өнімдерді дайындаудың
технологиялық процесін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды
өндіріс меңгерушісі қамтамасыз етеді.
Ас блогында санитарлық-эпидемиологиялық заңнама талаптарына сәйкес
қажетті құжаттар (шикі өнімдердің, дайын тағамның бракераж журналдарын, ас
блогының қызметкерлерінің денсаулық жағдайын тіркеу журналын, тағамдарды
витаминдеу жүргізу журналын, ас мәзірін, дайындалатын тағамдардың
технологиялық картасын, тамақ өнімдеріне кіріс құжаттарын, келіп түсетін
тамақ өнімдерінің сапасын растайтын құжаттарды (жүкқұжаттар, сәйкестік
сертификаттары, сапа куәліктері, ветеринариялық-санитариялық сараптама
құжаттары) үнемі болуы тиіс., пікірлер мен ұсыныстар кітабы және басқалар).
Өнім берушіде жұмыс істеуге рұқсаты бар ас блогының әрбір қызметкеріне
медициналық кітапшалар бар.
Өнім беруші қолда бар технологиялық, Тоңазытқыш және санитарлықтехникалық жабдықтардың жарамдылығын және уақытында мемлекеттік
тексеруді (өлшеу құралдары үшін) қамтамасыз етеді, сондай-ақ тамақ өнімдерін
жеткізуді ұйымдастырады.
Отандық қызмет көрсетушілерді, тауар өндірушілерді қолдау үшін өнім
беруші тамақтандыруды ұйымдастыру шеңберінде тамақ өнімдерінің кемінде
80% (сексен пайызын) отандық қызмет көрсетушілерден, тауар өндірушілерден
сатып алады.
Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтің әлеуетті
өнім берушісінің өтінімдері, егер:

1) 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттiк сатып алу туралы" 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 және одан да көп мөлшерде салық берешегінің және міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік
аударымдар бойынша берешегінің болуы (төлеу мерзімі Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда).
Тауарларды жеткізу. Техникалық тапсырмада жеткізілетін тауарларға сәйкес
болуы тиіс сатып алынатын тауарлардың толық сипаты және талап етілетін
функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары беріледі, кепілдік мерзімі,
шығару орны көрсетіледі.
Тауарларға берілетін техникалық тапсырмада функционалдық, техникалық,
сапалық сипаттамаларын сипаттау функционалдық шектерді, техникалық
сипаттама параметрлерін, үздік сипаттаманы айқындау мақсатында тауардың
мақсатын қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуге тиіс.
Сатып алынатын өнімдер тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.
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.
Директор
М.О.
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Конверттерді ашу хаттамасы

______________________________________________________
_______________________
(өткізілетін орын) (уақыты мен күні)
Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия
төрағасының, мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) лауазымы,
конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны көрсетіледі)
конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.
Конкурстық құжаттаманың көшірмесі мынадай әлеуетті өнім берушілерге
берілді: (конкурстық құжаттаманың көшірмесі берілген барлық әлеуетті өнім
берушілердің атауы, мекенжайы).
Мынадай әлеуетті өнім берушілердің _______________________
конкурсқа қатысуға өтінімдері (конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің
түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурсқа қатысуға өтінімдерді ұсынған
барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)
__________________________ негізінде ашылмай қайтарылды.
(ашылмау себебі көрсетілсін)
Белгіленген мерзімде конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге
дейін конкурстық өтінімді ұсынған мынадай әлеуетті өнім берушілердің
конкурсқа қатысуға өтінімдері:_____________________________
(конкурстық өтінімдерді берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық
өтінімдер ұсынған барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы,

конкурсқа қатысуға өтінімді беру уақыты) ашылды және конкурстық өтінімдерді
ашу кезінде барлық қатысушы және комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат берген
адамдарға жарияланған __________________________________
(конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқтығы туралы
ақпарат және конкурстық өтінімдер ашылған кезде жарияланған басқа ақпарат)
қамтиды.
Конкурстық өтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті өнім берушілер
қатысты (олар қатысқан жағдайда):
__________________________________________________________________
(конкурсқа қатысуға өтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық әлеуетті өнім
берушілердің атауы, мекенжайы)
Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерінің және хатшысының тегі,
аты, әкесінің аты (бар болса), қолдары.

Орта білім беру ұйымдарында
білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру,
сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім
балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру
ұйымдарында тәрбиеленетін
және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз
етумен байланысты тауарларды
сатып алу қағидаларына
6-қосымша
нысан

Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама

______________________ _____________________
(өткізілетін орын) (уақыты мен күні)
_____________________________________________________________________
___________
(білім беру ұйымының атауы)
орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен атаанасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында
тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз
етумен байланысты көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні
таңдау жөніндегі конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды
1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:
_____________________________________________________________________
___________
(конкурстық комиссияның құрамын көрсету)
___________________________ (күнін көрсету) ___________________ білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді
берушілерді немесе тауарларды берушіні таңдау жөніндегі конкурсқа қатысуға
өтінімдерді қарады.
2. Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін
белгіленген мерзімде өтінім берген мынадай әлеуетті өнім берушілердің:
_____________________________________________________________________
___________

(конкурстық өтінімдер берудің соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық
өтінімдер берген барлық әлеуетті өнім берушілердің атауы, мекенжайы,
конкурсқа қатысуға өтінім берген уақыты, өтінім қамтитын құжаттар тізбесі,
конкурстық құжаттамада көзделген қандай да бір құжаттың болуы болмауы
туралы ақпарат, конкурсқа қатысуға өтінімдерді кері қайтару және өзгерту
туралы және басқа ақпарат көрсетіледі) конкурсқа қатысуға өтінімдері
конкурстық комиссия отырысының барлық қатысушыларына жарияланды.
3. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық өтінімдер конкурсқа
қатысуға жіберілмейді:
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________
(конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіндігінің себебін
көрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдері қабылданбаған
әлеуетті өнім берушілер (оның деректемелері) көрсетіледі).
4. Әлеуетті өнім берушілердің конкурстық құжаттаманың талаптарына
сәйкес келетін конкурстық өтінімдері _________________________.
(барлық әлеуетті өнім берушілердің тізбесі көрсетіледі)
5. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген өтінімдерді қарау
нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп шешті:
1) мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:
________________________________________________________.
(конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін көрсету)
2) мынадай әлеуетті өнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмесін:
______________________________________________________.
(конкурсқа қатысуға жіберілмеген әлеуетті өнім берушілердің тізбесін және
жіберілмеу себебін көрсету)
3) Конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім берушілердің конкурстық
құжаттамаларын қарау орны, күні, уақыты _______________ белгіленсін.
Осы шешімге дауыс бергендер:
Жақтаушы дауыс (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса);
Қарсы дауыс __________ (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса).
Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелері мен хатшысының қолдары.

Орта білім беру ұйымдарында
білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру,
сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім
балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру
ұйымдарында тәрбиеленетін
және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз
етумен байланысты тауарларды
сатып алу қағидаларына
7-қосымша
нысан

Конкурс қорытындылары туралы хаттама

_____________________________________________________________________
___________
конкурстың атауы)
______________________________ __________________________________
(өткізілетін орны)
(уақыты мен күні)
1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:
__________________________________.
(конкурстық комиссияның құрамын көрсету)
2. Мынадай әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері конкурсқа қатысуға
жіберілді:
_____________________________________________________________________
___________
(рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жіберілген әлеуетті өнім
берушілердің
конкурсқа қатысуға өтінімдерін көрсету)
3. Конкурстық комиссия өлшемшарттарға сәйкес қарастыру нәтижелері
бойынша ашық
дауыс беру жолымен былай деп шешті:
1) конкурстың жеңімпазы ретінде _____________________ танылсын;
(конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін, сондай-ақ ол
жеңімпаз деп
танылған шарттарды көрсету)

2) конкурс
_________________________________________________________________
(конкурс атауы)
өткізілмеді деп танылсын.
Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық өтінімдерін қарастыру кезінде
конкурс
жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық өтінімдер қабылданбаса,
тиісті себебін көрсету.
3) Конкурсты ұйымдастырушы
_______________________________________________
(атауын және орналасқан жерін көрсету)
_____ жылға дейінгі мерзімде
______________________________________________________
(конкурс жеңімпазының атауын көрсету)
-мен орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру
бойынша қызмет көрсету немесе тауарларды жеткізу туралы шарт
жасассын;
4) Конкурсты ұйымдастырушы
_______________________________________________
(конкурсты ұйымдастарушының атауын көрсету) аталған конкурс
қорытындылары
туралы хаттаманың мәтінін интернет ресурста орналастырсын.
Осы шешімге дауыс бергендер:
Жақтаушы дауыс _______ (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)
Қарсы дауыс __________ (конкурстық комиссия мүшелерінің тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса)
Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелері мен хатшысының қолдары.

Орта білім беру ұйымдарында
білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру,
сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім
балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру
ұйымдарында тәрбиеленетін
және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз
етумен байланысты тауарларды
сатып алу қағидаларына
8-қосымша
нысан

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде конкурс өткізуге өтінім

_____________________________________________________________________
___________
(білім беру ұйымының немесе білім беруді басқару органының атауы,
пошталық
мекенжайы және электрондық поштасы)
жоқ (қажетті) жабдықты сатып алу және / немесе мектеп асханасының
барлық ескірген
жабдықтарын жаңа қуат үнемдейтін жабдықпен ауыстыру қажеттілігі бар
екендігін
хабарлайды. Осыған байланысты, Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы
заңның
нормаларына сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде орта
білім беру
ұйымдарында білім алушылардың тамақтануын ұйымдастыру бойынша
қызметті немесе
тауарларды сатып алуды жүзеге асыруды сұрайды.
Күні
Басшының қолы___________ М.О.
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болғанда), лауазымы көрсетіледі)

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" ШЖҚ РМК

Орта білім беру ұйымдарында
білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша қызметті немесе
тауарларды жеткізушіні,
сонымен қатар мектепке дейінгі
ұйымдарында, жетім балалар
мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру
ұйымдарында тәрбиеленетін
және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды
берушіні таңдау жөніндегі
үлгілік конкурстық
құжаттамаға
4-қосымша

нысан
Конкурсқа қатысуға өтінім (заңды тұлғалар үшін)

Кімге
_____________________________________________________________________
______
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
Кімнен
_____________________________________________________________________
____
(әлеуетті өнім берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:
Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің
немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Заңды тұлға "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың
тізілімінде бар ма
Заңды тұлғаның басшысында және (немесе) аталған заңды тұлғаның өкілінде өнім берушіні таңдау туралы
шешім қабылдау құқығына ие болатын жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары бар ма не
олар өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылады ма
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
_____________________________________________________________________
___________
(қажетін көрсету керек)
қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.
3.____________________________________________________________________
____
(заңды тұлғаның толық атауы)
осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.
4.____________________________________________________________________
____
(заңды тұлғаның толық атауы)
конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға
және конкурстық
комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және
______________________________ көрсетілетін қызметтердің (қажетін
көрсету керек)
өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін
жауапкершілігі,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында
көзделген өзге де
шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды.
_____________________________________________________________________
___________

(заңды тұлғаның толық атауы)
осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда
мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті
қабылдайды.
5. Осы конкурстық өтінім 45 күн ішінде қолданылады.
6. ________

Орта білім беру ұйымдарында
білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша қызметті немесе
тауарларды жеткізушіні,
сонымен қатар мектепке дейінгі
ұйымдарында, жетім балалар
мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру
ұйымдарында тәрбиеленетін
және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз
етуге байланысты тауарларды
берушіні таңдау жөніндегі
үлгілік конкурстық
құжаттамаға
9-қосымша

Үлгілік шарт
______________________ "___" ____________ _______ ж.
(өткізілетін орын)
___________________________ бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын (конкурсты
ұйымдастырушының толық атауын көрсету) _____________ (басшының лауазымы, тегі, аты, әкесінің
аты (бар болса) ______________, (жеткізушінің толық атауы - конкурстың жеңімпазы) бұдан әрі
Жеткізуші деп аталатын, ___________, екінші тараптан_____ _ _ _ _ _ _ негізінде әрекет ететін (жеке
кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік, жарғы және басқалар) басшының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса), көрсетілетін қызметті немесе тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстың
қорытындылары туралы хаттама негізінде "___"____20___ жылы қызмет көрсету немесе тауарларды
жеткізу туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге
келді:
1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге (сомасын цифрлармен және жазумен көрсетуі) мөлшеріндегі
сомаға, оның ішінде ҚҚС (ҚҚС сомасын цифрлармен және жазумен көрсету)/ҚҚС қоспағанда (бұдан
әрі - Шарттың бағасы) білім беру ұйымында білім алушыларды, оның ішінде білім алушылардың
жекелеген санаттарын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуді немесе
тауарларды жеткізуді міндетіне алады.
2. Осы Шартта төменде көрсетілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:
1) "Дүлей күш (форс-мажор)" - төтенше және тойтаруға болмайтын оқиғалар (дүлей құбылыстар,
соғыс қимылдары және басқалары). Мундай оқиғаларға атап айтқанда, мiндеттеменi орындау үшiн
қажеттi тауарлардың рынокта болмауы жатпайды;
2) "Көрсетілетін қызмет" - өндіріс процесі және тауарлар мен аспаздық өнімдерді өндіруді
қосқанда орта білім беру ұйымдарының білім алушыларына сапалы және қауіпсіз тамақтандыруды
ұсыну;
3) "Тапсырыс беруші" - орган немесе орта білім беру ұйымы;
4) "Тауар" - орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша тауар;
5) "Өнім беруші" - кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға (егер Қазақстан
Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), Тапсырыс
берушімен жасасқан шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін тұлға;
6) "Шарт" - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасына сәйкес жазбаша нысанда жазылған, тараптар оған барлық қосымшаларымен және

толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған
азаматтық-құқықтық акт;
7) "Шарттың бағасы" Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық
міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді.
Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе жартылай орындамаған жағдайда, егер
ол дүлей күш нәтижесі болып табылса, жауапкершілік артпайды.
3. Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда айтылған жағдайлар, осы Шартты құрайды және оның
ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:
1) осы Шарт;
2) техникалық тапсырма;
3) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.
4. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудi (банктік кепілдеме, кепілдік ақшалай
жарна төлеу) Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
қағиадаларында көзделген жағдайларда енгiзеді.
5. Өнім берушінің үшінші тұлғалардың тұтастай не Шартты қамтамасыз етуді орындау
құқығының, оның ішінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол
берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді
пайдалануына жол берілмейді.
6. Шарт бөлінген қаражат шегінде тиісті қаржы жылында міндеттемелер бойынша бекітілген жеке
қаржыландыру жоспарына сәйкес жасалады және шарт мерзімі аяқталғаннан кейін өнім беруші
тарапынан бұзушылықтар болмаған жағдайда екі реттен көп емес ұзартылады.
7. Өнім беруші қызметті көрсетуді немесе тауарды жеткізуді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық тапсырмаға сәйкес білім беру ұйымдарында жекелеген
санаттағы _____ санда (балалар санын көрсету) білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру
бойынша қызметті немесе тауарды қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.
Ақы төлеу нысаны _______ (аударым, қолма-қол есеп айырысу)
8. Төлеу мерзімі _____________________________________________
9. Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар: _____________________
(шот-фактура немесе қабылдау-табыстау актiсi)
10. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға
Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы
Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген
құжаттаманы немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және
шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.
11. Өнім берушінің орта білім беру ұйымдарында тегін тамақтандыруды алуға құқығы бар білім
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметке немесе тауарды жеткізуге
ақы төлеуді көрсетілетін қызметті іс жүзінде орындау нәтижелері бойынша осы Шарттың ____
тармағында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізіледі.
12. Бір мәрте мектептік тамақтандырудың құны _____ теңгені құрайды.
13. Өнім беруші қызмет көрсетуді немесе тауарды жеткізуді Шартта белгіленген мерзімге сәйкес
жүзеге асырады.
14. Өнім беруші тарапынан қызметті орындауды кешіктіру Шартты орындауды қамтамасыз етуді
ұстап, қызметті уақытылы орындамағаны немесе заңнамада қарастырылған басқа шаралар үшін
тұрақсыздық айыбын төлетіп, Тапсырыс берушінің Шартты бұзуына негіз болып табылады.
15. Егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде қызметтерді көрсетпесе, Тапсырыс беруші шарт
шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы
түрінде шегеріп тастайды.

16. Шарт талаптарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді
орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:
1) егер Жеткізуші Шартта көзделген мерзімдерде немесе Тапсырыс беруші ұсынған осы Шартты
ұзарту кезеңі ішінде қызметтің бір бөлігін көрсетпесе немесе тауардың бір бөлігін ұсынбаса немесе
барлық қызметті немесе барлық тауарды ұсынбаса;
2) егер Жеткізуші Шарт бойынша өзінің қандай да бір міндеттемелерін орындамаса, оның ішінде
конкурс кезінде көрсетілген ас блогы қызметкерлерінің сандық және сапалық құрамы сәйкес келмеген
кезде осы Шартты бұзады.
17. Дүлей күш жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге бір жұмыс күн ішінде
мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді. Егер Тапсырыс
берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін
орындауды жалғастырады және дүлей күшке байланысты емес Шартты орындаудың баламалы
тәсілдерін іздеуді жүргізеді.
18. Өнім беруші, осы Шарттың 17-тармағының талаптарын орындаған кезде егер Шартты
орындауды кешіктіру дүлей күш нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуінен
айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе
оны бұзуға жауапты болмайды.
19. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші төлеуге қабілетсіз болса немесе Жосықсыз әлеуетті өнім
берушілердің тізіліміне енсе, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген
уақытта Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер
Шартты бұзу залал келтірмесе немесе іс-әрекеттерді жасауға қандай да болмасын құқықтарды
қозғамаса немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе соңынан қойылатын санкцияларды қолданатын
жағдайда Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.
20. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі
орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты
бұзудың себебі көрсетіледі, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың
бұзылуы күшіне енген күні көрсетіледі.
21. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім берушіге Шарт
бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күні іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы төленеді.
22. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт
бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге
бар күш-жігерін жұмсайды.
23. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен
Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені мәселені Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шешеді.
24. Шарт мемлекеттік және орыс тiлдерiнде жасалады.
25. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама, кейін
түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат немесе факс түрінде жіберіледі.
26. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада
көрсетілсе), бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты күшіне енеді.
27. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық
заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
28. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де
айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де
шарттар көзделуі мүмкін.
29. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық
қазынашылық бөлімшелерінде тіркеуден өткізгеннен кейін күшіне енеді.

Білім беру ұйымдарында тегін тамақтануға құқығы бар білім алушылар жоқ болған жағдайда
әлеуетті өнім беруші шарттың жалпы сомасының үш пайызынан кем емес мөлшерде шарттың
орындалуын қамтамасыз етуді енгізбейді.
30. Осы Үлгілік шарт орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды
ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызмет көрсетуді немесе тауарларды сатып алуды Тапсырыс
беруші жүзеге асыру процесінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық
қатынастарды реттейді.
Шартқа өзгерістер енгізуге мынадай жағдайда рұқсат беріледі:
1) тапсырыс берушінің мәзірді жақсартуы (тамақтану рацион ұлғайту) және өнім берушіні таңдауға
негіз болған сапа өзгермейтін жағдайда және басқа да жағдайларда тараптардың өзара келісімі
бойынша тиісінше соманы көбейту;
2) тегін тамақтануға құқығы бар білім алушылар санының өзгеруі.
Осы шартқа енгізілетін басқа да өзгерістер мен толықтырулар Тапсырыс берушінің конкурстық
құжаттамаларына, Өнім берушінің конкурстық құжаттамасына және конкурс қорытындылары туралы
хаттамаға сәйкес болуы тиіс.
31. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:
Тапсырыс беруші
Өнім беруші ____________________________
______________________________
(толық атауы)
(толық атауы)
______________________________
(мекен-жайы)

______________________________
(мекен-жайы)

_________________________________
(телефоны, факс)

_________________________________
(телефоны, факс)

________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

_______________________________
(қолы)

_______________________________
(қолы)

"___"_____________________ ____ж.
МП

"___"_____________________ ____ж.
МП

