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1. Сатып алуды жоспарлау
Ескерту: Жылдық жоспарлармен жұмыс істеу процесі сатып алу тәсілдерін қоспағанда
МС Субъектілері және МС субъектілері болып табылмайтындары үшін де бірдей.
Есептілік әкімшісін меншіктеу
Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тапсырыс беруші ретінде жұмыс істеу үшін
есептілік әкімшісі меншіктелуі тиіс.
Есептілік әкімшісі болып табылатын тапсырыс берушілерге есептілік әкімшісін меншіктеу
автоматты түрде жүзеге асырылады.
Республикалық бюджеттің мемлекеттік мекемесі болып табылатын тапсырыс берушілерге
есептілік әкімшілерін меншіктеу ММ коды бойынша автоматты түрде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік мекемеде бюджеттің республикалық түрі бойынша ММ бірнеше коды болған
жағдайда есептілік әкімшісін меншіктеу ММ соңғы ашық коды бойынша автоматты түрде
жүзеге асырылады.
Жергілікті бюджеттің мемлекеттік мекемесі болып табылатын тапсырыс берушілер
төменде сипатталған, бюджеттің жергілікті түрі бойынша есептілік әкімшісінің біріне
«Есептілік әкімшісін қосуға сауалды жіберу» тиісті функционалы арқылы сауал жіберуі
қажет.
Мемлекеттік мекемеде бюджеттің жергілікті түрлері бойынша ММ бірнеше коды болған
жағдайда, бір есептілік әкімшісін таңдау қажет.
Бюджеттің республикалық және жергілікті түрі бойынша бір мемлекеттік мекеме үшін
есептілік әкімшісін тағайындау бюджеттің әрбір түрі үшін жүргізіледі.
Мемлекеттік мекемелер болып табылмайтын тапсырыс берушілер төменде сипатталған,
бюджеттің кез-келген түрі бойынша есептілік әкімшісінің біріне «Есептілік әкімшісін
қосуға сауалды жіберу» тиісті функционалы арқылы сауал жіберуі қажет.

1.1.1. Есептілік әкімшісін қосуға арналған сауалды жіберу
Есептілік әкімшісін қарау/қосу үшін Ұйым бейіні – Менің есептілік әкімшілерім
мәзіріне өтіңіз.

Менің әкімшілерім бөлімінде есептілік әкімшісінің БСН немесе Атауын енгізіңіз және
«Табу» батырмасын басыңыз.

Бұдан әрі «Қосу» батырмасын басыңыз.

Жіберілген сауалдың мәртебесі «Сауал жіберілді» дегенге өзгереді, есептілік әкімшісіне
электрондық почтаға және жеке кабинетіне хабарлама жіберілетін болады.

Сауал жіберілгеннен кейін есептілік әкімшісі Сіздің ұйымды есеп беретін ұйым ретінде
растауы тиіс. Расталғаннан кейін сауал мәртебесі «Сауал расталды» дегенге, бас
тартылған жағдайда – «Сауал қабылданбады» дегенге өзгертілетін болады.

1.1.2. Есептілік әкімшісінің есеп беретін ұйымды растауы
Тапсырыс берушіні есеп беретін ұйым ретінде растау үшін Ұйым бейіні – Менің
есептілік әкімшілерім бөліміне өтіңіз.

Ашылған бетте Тапсырыс берушіні растау қойындысын таңдаңыз.

Есеп беретін тапсырыс берушілер тізімі бейнеленеді. Мәртебені өзгерту батырмасын
басыңыз және Сауалды қабылдау немесе Сауалды қабылдамау әрекетін таңдаңыз.

Сауалды қабылдамау әрекетін таңдаған кезде ашылған терезеде «Қабылдамау себебі»
алабын толтырған және «Бас тарту» батырмасын басқан жөн.

Сауал расталғаннан немесе қабылданбағаннан кейін сауал мәртебесі «Сауал жіберілді»
дегеннен «Сауал расталды/Сауал қабылданбады» дегенге өзгереді, сауалды жіберген

тапсырыс берушіге электрондық почтаға немесе жеке кабинетке хабарлама жіберілетін
болады.

1.2. Мемлекеттік сатып алу жоспарымен жұмыс істеу
Жылдық жоспармен жұмыс істеу үшін Жұмыс кабинеті – Жылдық жоспарлар бөліміне
өтіңіз.

Жылдық жоспарлар бөлімі мемлекеттік сатып алу жоспарымен жұмыс істеуге арналған
және мынадай сипатта болады:

1.2.1. Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарын құру
Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының жобасын құру үшін Жұмыс кабинеті –
Жылдық жоспарлар мәзіріне өтіңіз және «Жылдық жоспарды құру» батырмасын
басыңыз.
Назар аударыңыз! Бір қаржы жылы үшін 1 жылдық жоспарды ғана құруға болады
(осы жылда жылдық жоспарды құруға талпынған кезде жүйе қайтадан іс жүзіндегі
бекітілген жылдық жоспарға өзгерістер енгізу сияқты әрекетті анықтайтын болады).

Жылдық жоспарды құру беті мынадай:

Жылдық жоспарды құру бетінде «Қаржы жылы», «Акт нөмірі», «Акт күні» алаптарын
толтыру қажет және қажет болғанда жылдық жоспар түрін «Алдын ала» деп көрсету
керек.
Назар аударыңыз! Мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспары мемлекеттік
сатып алудың жылдық жоспары бекітілгенге дейін қолданылады. Таңдалған жылға
арналған «Алдын ала жоспар» белгісі жоқ бекітілген жылдық жоспар бар болған кезде
қаржы жылына арналған «Алдын ала» белгісі бар жоспарды құруға тыйым салынады.
Жылдық жоспарды бекіткен актінің скан-көшірмесін қоса тіркеу үшін «Файлды
таңдаңыз» батырмасын басыңыз.

Пайда болған диалогтық терезеде қоса тіркеу үшін алдын ала дайындалған файлға жолды
көрсетіңіз және «Ашу» батырмасын басыңыз.

Файлды таңдағаннан кейін жылдық жоспарды құру бетінде «Қол қою» батырмасын
басыңыз.

«Қол қою» батырмасын басқан кезде файлға қойылуы қажет электрондық цифрлық
қолтаңбаны (бұдан әрі - ЭЦҚ) таңдауға арналған терезе бейнеленеді.

Назар аударыңыз! ЭЦҚ жұмыс істеу үшін ЭЦҚ-мен жұмыс істеу бағдарламасын іске қосу
талап етіледі (бағдарламаны жүктеу, орнату және іске қосу бойынша ақпарат тіркеу
жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген).
ЭЦҚ таңдаңыз және «Ашу» батырмасын басыңыз және ашылған қосымша терезеде
электрондық цифрлық қолтаңбаның паролін енгізіңіз және «Ашу» батырмасын
басыңыз.

Файл сәтті өңделген кезде мынадай терезе бейнеленеді.

Файлды жою қажет болған кезде басқа файлды қоса тіркеу үшін «Файлды жою»
батырмасын басыңыз.
Енгізілген деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басыңыз.
Деректерді сақтамай алдыңғы мәзірге қайта оралу үшін «Кейін қарай» батырмасын
басыңыз.

Жылдық жоспар Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарлары бетіндегі
жоспарлар тізімінде «Жоба» мәртебесінде бейнеленеді.

Жылдық жоспармен жұмыс істеу үшін

пиктограммасын басыңыз:

«Шимайжазбаны жою» әрекеті «Жоба» мәртебесі бар жылдық жоспарды жоюға
арналған.
«Шимайжазбаны редакциялау» әрекеті жылдық жоспарды бекітетін актінің деректерін
редакциялауға арналған.
«Бекіту» әрекеті жылдық жоспарды бекітуге арналған.
«Жоспар тармақтарын қарау» әрекеті жылдық жоспардың тармақтарын қарауға
арналған.

1.2.2. Жылдық жоспарды импорттау
«Жылдық жоспарды импорттау» функционалы мемлекеттік сатып алу жоспарын алдын
ала толтырылған шаблоннан импорттауға арналған. Осы функция жылдық жоспарды
мемлекеттік сатып алу веб-порталына ауыстыру процесін жылдамдату мақсатында іске
асырылған.

Жылдық жоспарды импорттау арқылы орналастыру үшін мемлекеттік сатып алу вебпорталының бас бетінде орналастырылған жылдық жоспар шаблонын толтырыңыз.
Назар аударыңыз! Файлды жүктеу кезінде проблемаларды болдырмау үшін шаблонды
шаблон толтыру әдістемесіне сәйкес толтыруды ұсынамыз.

1.2.2.1.

Файлды жүктеу үшін дайындау

Назар аударыңыз! Жылдық жоспарды импорттау мемлекеттік сатып алудың жылдық
жоспарының электрондық шаблонына сәйкес Excel форматында толтырылған файлдан
ғана жүргізіледі.
Мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарының шаблоны мынадай:

Жылдық жоспардың шаблонын толтыру жөніндегі
«Шаблонды толтыру әдістемесінен» алуға болады.

егжей-тегжейлі

ақпаратты

Назар аударыңыз! Шаблонның құрылымын өзгерту, бағандарды, ұяшықтарды қосу,
жою, біріктіру ұсынылмайды. Шаблон құрылымының өзгеруі деректерді жүктеу кезінде
қателердің туындауына әкеліп соқтырады.
Ескерту. Жылдық жоспарды импорттау функционалында бірнеше ерекшеліктерді және
жеткізу орындарын таңдау көзделмеген. Осы мәліметтерді толтыру үшін жоспар тармағын
құру немесе редакциялау функционалын пайдалану қажет.

1.2.2.2.

Файлды сақтау

Мемлекеттік сатып алу жоспарының файлын шаблон форматы бойынша толтыру
жөніндегі әдістемеге сәйкес толтырғаннан кейін оны Юникод мәтіні форматында сақтау
қажет.

Бұл үшін Excel-де «Басқаша сақтауды» басу және пайда болған терезеде «Юникод
мәтіні» файл түрін таңдау қажет.

Файлды сақтау кезінде пайда болған терезеде «ОК» батырмасын басыңыз.

Бұдан әрі «Иә» батырмасын басыңыз.

1.2.2.3.

Жылдық жоспарды жүктеу

Жүктеу үшін файлды дайындағаннан кейін, оны мемлекеттік сатып алу веб-порталына
импорттау қажет.
Жылдық жоспар шаблонын жүктеу үшін Жұмыс кабинеті – Жылдық жоспарлар
мәзіріне өтіңіз. Жылдық жоспарлар бетінде жылдық жоспар нөмірінің белсенді
сілтемесін басыңыз немесе «Жоба» мәртебесі бар жылдық жоспардағы ашылма тізімнен
«Жоспар тармақтарын қарау» әрекетін таңдаңыз.

Жоспар тармақтарының ашылған терезесінде «Шаблоннан импорттау» батырмасын
басыңыз.

«Шаблоннан импорттау» батырмасы басылған бойдан шаблондарды жүктеуге арналған
бет ашылатын болады. «Файлды таңдаңыз» батырмасын басыңыз.

Пайда болған терезеде *.txt (Юникод мәтіні) форматындағы файлға жолды көрсетіңіз
және «Ашу» батырмасын басыңыз.

Бұдан әрі «Шаблонды импорттау» батырмасын басыңыз.

Файлды мемлекеттік сатып алу веб-порталына жүктеу аяқталғаннан кейін жүктелген
файлдар жолында жүктелген файлға сәйкес келетін жол пайда болады.

«Мәртебе» алабында мемлекеттік сатып алу жоспарының жүктелген файлы қандай
сатыда екендігі туралы ақпарат бейнеленеді.
Назар аударыңыз! Жүктелген файлдың деректерін өңдеу рәсімі файлдың кезек бойынша
өңдеуге түсі шамасына қарай өтетін болады.

Жүктелген файлдар тізімінде файлдың мәртебесі «Сәтті импортталды» дегенге
өзгертілетін болады және жоспар тармақтары «Мемлекеттік сатып алу жоспары»
бөліміне түседі.
Шаблон қате толтырылған жағдайда файлдың мәртебесі «Жоспар тармақтарын
валидациялау қатесі» дегенге өзгертілетін болады және есепті қарауға арналған сілтеме
бейнеленеді. Есепті қарау үшін «Қарау» сілтемесін басыңыз.

Назар аударыңыз! Шаблонды толтыруда қателер бар болған кезде жоспардың
тармақтары импортталмайды. Жылдық жоспар шаблонының барлық тармақтарында
қателер болмаған кезде ғана импорттау мүмкін болады.

Қате туралы есепте қызыл түспен бөліп көрсетілген ұяшықта қате бар. Қатенің мәтінін
қарау үшін ұяшықты басыңыз.
Қателер бар болған кезде анықталған қателерді Excel-файлында түзетіңіз және *.txt
(Юникод мәтіні) форматында қайта жүктеңіз.
Назар аударыңыз! Жоспар тармағын шаблоннан ойдағыдай импорттаған кезде
«Шимайжазба» мәртебесінде жылдық жоспарға автоматты түседі. Қайта
импорттауға талпынған кезде, жоспар тармағының қайталануын болдырмау үшін,
шаблонда бұдан бұрын импортталған тармақтардың болмауына көз жеткізіңіз.

1.2.3. Жылдық жоспардағы жоспар тармақтарымен жұмыс істеу
Жоспар тармақтарын орналастыру және олармен жұмыс істеу үшін жылдық жоспар
нөмірінің белсенді сілтемесі бойынша өтіңіз немесе «Жоспар тармақтарын қарау»
әрекетін таңдаңыз.

Назар аударыңыз! Мемлекеттік сатып алу жоспарын мемлекеттік сатып алу вебпорталында екі тәсілмен орналастыруға болады:



Жоспар тармағының көп санын файлдан импорттау арқылы жүктеу (Жылдық
жоспар шаблонынан импорттау бөлімінде сипатталған);
Жоспар тармағын дара құру (Жоспар тармағын құру бөлімінде сипатталған).

Егер мемлекеттік сатып алу жоспары жоспар тармағының көп санынан тұратын болса,
жылдық жоспарды импорттау функционалын пайдалануды ұсынамыз.

1.2.3.1.

Жоспардың жаңа тармағын құру

Жоспардың жаңа тармағын құру үшін «Құру» батырмасын басыңыз.

Жоспардың жаңа тармағын құру беті бейнеленеді.

Жоспар тармағын құру нысаны мынадай бөлімдерге ие:






Жалпы мәліметтер;
Бюджеттік сыныптама (ММ тең ҰҚНЖ-мен Тапсырыс берушілер үшін)
Тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер сипаттамасы;
Мерзімдер;
Жеткізу орны.

Жоспар тармағын қарау және толтыру ыңғайлылығы үшін бөлім алаптарын жасыру
мүмкіндігі көзделген. Бұл үшін бөлімдер атауының белсенді сілтемесін басыңыз.

1.2.3.1.1.

«Жалпы мәліметтер» бөлімі

Ашылма тізімнен алынған «Бюджет түрі», «Сатып алу тәсілі», «Жоспар тармағының
түрі» алаптарын толтырыңыз.
Ескерту. «Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу» тәсілін таңдаған кезде сондай-ақ
«Мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі» алабын толтырыңыз.

Мүгедектер ұйымдарының арасында сатып алу жүргізген кезде «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабына сәйкес «Мүгедектер
ұйымдарынан сатып алу» алабында тиісті белгіні қойыңыз. Осы алап «Жоба» және
«Бекітілді» мәртебелері бар жылдық жоспардағы «Шимайжазба», «Бекітілді», «Сатып
алу жүргізілмеді», «Шарт жасалмады», «Өтінім», «Болдырмады», «Өтінім
қайтарылды» мәртебелері бар жоспар тармақтарын қарау нысанында да редакциялау
үшін қол жетімді.
«Қаржы жылынан артық сатып алу» жоспарының тармақ түрін таңдау кезінде «Үш
жылдық кезеңге арналған сома» бөлімін толтырыңыз. Бұл ретте барлық үш жылдың
сомасы жоспар тармағының жалпы сомасына сәйкес болуы тиіс.

1.2.3.1.2.

«Бюджеттік сыныптама» бөлімі

Назар аударыңыз! «Бюджеттік сыныптама» бөлімін мемлекеттік мекемелер болып
табылатын ұйымдар ғана толтырады. Өзге ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар үшін
бұл бөлім бейнеленбейді.
Осы бөлімде «Қаржыландыру көзі», «Бағдарлама», «Кіші бағдарлама» және
«Ерекшелік» алаптарын толтырыңыз.
Жоспар тармағында бірнеше ерекшеліктер бар болған кезде «Ерекшелікті қосу»
батырмасын басыңыз.

Примечание. Барлық ерекшеліктер бойынша сома бірінші қаржы жылына арналған
жоспар тармағының жалпы сомасына сәйкес келуі тиіс.
Егер ерекшеліктер бойынша алдын ала төлем мөлшері әртүрлі болса, жүйе
жоспар тармағындағы аванстық төлемнің жалпы мөлшерінің алабында
алдын ала төлемнің көрсетілген мөлшерлері бойынша орташа
арифметикалық мәнді автоматты түрде қойып шығады. Бұл ретте шартты
тіркеу кезінде аванс % және аванс сомасы әрбір ерекшелік бойынша жеке
есептелетін болады.

1.2.3.1.3.
Тауарлардың, жұмыстардың
сипаттамасы» бөлімі

және

қызметтердің

ТЖҚС кодын іздеу үшін ашылма тізімнен сатып алу нысанының түрін таңдау және
«Тауардың, жұмыстың, қызметтің коды (ТЖҚС сәйкес)» алабында тауар, жұмыс, қызмет
кодының, атауының немесе сипаттамасының ізделіп отырған мәнін енгізу қажет:

«Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сыныптауышы» анықтамалығынан жайғасым
таңдалғаннан кейін мынадай алаптар автоматты түрде толтырылады:









«Тауардың, жұмыстың немесе қызметтің коды»
«Сатып алу нысанының түрі»
«Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің мемлекеттік тілдегі
атауы (ТЖҚА сәйкес)»
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің орыс тіліндегі атауы
(ТЖҚА сәйкес)
Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің мемлекеттік тілдегі қысқаша
сипаты (сипаттамасы) (ТЖҚА сәйкес),
Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің орыс тіліндегі қысқаша сипаты
(сипаттамасы) (ТЖҚА сәйкес)
Өлшем бірлігі (ТЖҚА сәйкес)
Жұмыстар және қызметтер саны, көлемі

1.2.3.1.4.

«Мерзімдер» бөлімі

Осы бөлімде айлар анықтамалығынан алынған «Сатып алудың жоспарлы мерзімі»
көрсетіледі және қолмен толтыру арқылы «Жеткізу мерзімі» алабы толтырылады.

1.2.3.1.5.

«Жеткізу орны» бөлімі

ӘАОК анықтамалығына сәйкес толтырылады. «Жеткізу мекенжайы» алабы жеткізудің
соңғы мекенжайын нақтылау үшін қолмен енгізуге жатады.

«Тауар» нысан түрі бар сатып алу үшін бірнеше жеткізу орны бар болған кезде әрбір
жеткізу орны үшін «Саны, көлемі» алабын толтыру керек. «Тауар» сатып алу нысанының
түрі үшін бірнеше жеткізу орны таңдалған кезде жүйе жеткізу орындары бойынша санның
«Саны, көлемі» алабына тең болуын тексереді.
«Жұмыс» немесе «Қызмет» нысан түрі бар сатып алу үшін бірнеше жеткізу орны бар
болған кезде жұмыстарды және қызметтерді жеткізудің әрбір орны бойынша проценттік
мәнді көрсете отырып, «Саны, көлемі» алабын толтыру керек. Бірнешеуін таңдаған кезде
жүйе «Саны, көлемі» алаптарындағы қосынды мәннің 1 (100 процент) құрауын тексереді.

Жеткізу орнын жою үшін

пиктограммасын басыңыз.

Барлық алаптар толтырылғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын
басыңыз.
Жоспар тармағы бойынша енгізілген деректерді сақтай отырып жоспардың жаңа тармағын
құру нысанына өту үшін «Сақтау және жаңасын құру» батырмасын басыңыз.
Деректерді сақтамай алдыңғы мәзірге қайта оралу үшін «Кейін қарай» батырмасын
басыңыз.

1.2.3.2.

Жоспар тармағын көшіру, редакциялау және жою

Жоспар тармақтарымен жұмыс істеу үшін

пиктограммасын басыңыз.

Жоспар тармағын көшіру үшін ашылма тізімнен «Жоспар тармағын көшіру» әрекетін
таңдаңыз.

Жоспар тармағын редакциялау үшін ашылма тізімнен «Редакциялау» әрекетін таңдаңыз.
Редакциялау «Шимайжазба» мәртебесі бар жоспар тармақтары бойынша мүмкін болады.

Жоспар тармағын жою үшін ашылма тізімнен «Жоспар тармағын жою» әрекетін
таңдаңыз.
Жоспардың бірнеше тармақтарын жою үшін жоспардың қажетті тармақтарын қанатшамен
белгілеңіз және «Жою» батырмасын басыңыз.

«Шимайжазба» мәртебесі бар жоспар тармағын ғана жоюға болады.

1.2.4. Жылдық жоспарды бекіту
Жылдық жоспарды бекіту үшін «Жылдық жоспарлар» нысанына өтіңіз.
«Жоба» мәртебесі бар және жоспардың тармақтары толтырылған жылдық жоспарда
пиктограммасын басыңыз және «Бекіту» әрекетін таңдаңыз.
Назар аударыңыз! Жылдық жоспарды бекіту алдында енгізілген деректердің (жоспар
тармақтарының саны, жалпы сомасы ) дұрыстығына көз жеткізіңіз. Жылдық жоспарды
бекіткеннен кейін жоспар тармақтарын жоюға тыйым салынады.

Бекітілгеннен кейін жылдық жоспардың мәртебесі «Жоба» дегеннен «Бекітілді» дегенге
өзгеретін болады, жоспар тармақтарының мәртебесі «Шимайжазба» дегеннен
«Бекітілді» дегенге өзгеретін болады.

«Жылдық жоспарды бекіту мүмкін емес» хабары бейнеленген жағдайда «Жылдық
жоспарды бекіту мүмкін емес» белсенді сілтемесіне басу қажет. Сілтемеге басқан кезде
қатенің егжей-тегжейлі мәтіні бейнеленеді.

Назар аударыңыз! Веб-порталдың жаңа тұғырында жоспардың барлық
тармақтарын орналастырғаннан кейін ғана жылдық жоспарды бекіту қажет. Бекіту
алдында деректерді толтырудың дұрыстығын тексеру қажет екенін хабарлаймыз.
МС туралы Заңның 4т. сәйкес Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың
жылдық жоспарына өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды айына бір реттен
артық емес енгізуге құқылы. Жылдық жоспардағы өзгерістердің саны жүйеде
бекітіледі.

1.2.5. Жылдық жоспарға және жоспар тармақтарына өзгерістер енгізу
Жылдық жоспарға, соның ішінде жоспар тармақтарына өзгерістер енгізу үшін өзгерістер
енгізу функционалын пайдалану қажет.
Бұл үшін ескі жоспар негізінде жылдық жоспарды құру қажет.
Жылдық жоспардың жобасын құру үшін Жұмыс кабинеті – Жылдық жоспарлар
бөлімінде «Жаңа жоспарды құру» батырмасын басыңыз. Жылдық жоспарды құру беті
бейнеленеді.

Осы бетті толтыру жөніндегі егжей-тегжейлі сипаттама Жылдық жоспарды құру
бөлімінде бар.
Енгізілген деректер сақталғаннан кейін жылдық жоспарды құру бетінде «Жылдық
жоспарлар» бөлімінде, ондағы жоспардың барлық тармақтары алдыңғы жылғы
жоспардан көшіріп алынған, «Жоба» мәртебесі бар жаңа жылдық жоспар пайда болады.

Жоспар тармақтарымен жұмыс істеу үшін жылдық жоспардың белсенді сілтемесі
бойынша өтіңіз немесе
пиктограммасында ашылма тізімнен «Жоспар
тармақтарын қарау» әрекетін таңдаңыз.

Жылдық жоспар тармақтарының тізімі бар бет бейнеленеді.

Осы жылдық жоспарда жоспардың жаңа тармағын қосу немесе жоспар тармақтарына
өзгерістер енгізу мүмкіндігі бар.
Жоспардың жаңа тармағын қосу үшін «Құру» батырмасын басыңыз.

Жоспардың жаңа тармағын құру процесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Жоспардың
жаңа тармағын құру бөлімінде ұсынылған.

Мынадай мәртебелермен жоспар тармақтарына өзгерістер енгізуге болады:








Бекітілді;
Сатып алу өтпеді;
Болдырмады
Жарияланды
Сатып алу өтті
Шарт жасалмады
Шарт қолданыста

Жоспар тармағына өзгерістер енгізу үшін
пиктограмманы басыңыз және «Жоспар
тармағына өзгерістер енгізу» әрекетін таңдаңыз.

Жоспар тармағын редакциялау беті бейнеленеді. Деректер өзгертілгеннен кейін «Сақтау»
батырмасын басыңыз.

«Сатып алу жүргізілмеді», «Шарт жасалмады», «Бас тартылды» мәртебесі бар жоспар
тармағына өзгерістер енгізу «Бекітілді» мәртебесі бар жоспар тармағын өзгертуге ұқсас
жүзеге асырылады.
Жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Бекітілді» дегеннен «Өзгертілді» дегенге
өзгереді, өзгертілген деректер жоспардың жаңа тармағында «Шимайжазба» мәртебесімен
сақталады. «Сатып алу жүргізілмеді» мәртебесі бар жоспар тармағына өзгерістер

енгізген кезде жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Сатып алу жүргізілмеді.
Өзгертілді» дегенге өзгереді. «Шарт жасалмады» мәртебесі бар жоспар тармағына
өзгерістер енгізген кезде жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Шарт жасалмады.
Өзгертілді» дегенге өзгереді.
Ескерту: Жылдық жоспарда, «Жоба» мәртебесінде, ҰҚНЖ ММ тең болатын Тапсырыс
берушілер үшін жүйеде «Бюджеттік сыныптама» бөлімінде, атап айтқанда «Сатып алу
жүргізілді», «Жарияланды», «Шарт жасалмады», «Сатып алу жүргізілмеді»
мәртебелеріндегі жоспар тармақтарында «Бағдарлама», «Кіші бағдарлама», «Ерекшелік»,
«Қаржыландыру көзі» алаптарына өзгерістер енгізу мүмкіндігі көзделген, ол үшін «ББС
өзгерістер енгізу» әрекетін таңдау қажет. Редакциялау мүмкіндігімен нысан ашылады:

«Бюджеттік сыныптама» бөліміне өзгерістер енгізілгеннен кейін құрылған жоспар
тармағына «Шимайжазба» мәртебесі меншіктеледі, жылдық жоспар бекітілгеннен кейін
жоспар тармағына бастапқы («Сатып алу жүргізілді», «Жарияланды», «Шарт жасалмады»,
«Сатып алу жүргізілмеді») мәртебелері меншіктеледі.
Егер лот мәртебесі «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» болса, «Лот жобасы» мәртебесіндегі
жоспар
тармағына
өзгерістер
енгізу
қолжетімді.
Конкурстық/аукциондық
құжаттамасының жобасын өзгерткен және (немесе) толықтырған жағдайда ғана өзгерістер
енгізу қолжетімді. Жоспар тармағында мынадай алаптарды ауыстыруға тыйым
салынады:
 ТЖҚЖ сатып алу нысанының түрі;
 Сатып алу тәсілі;
 Сатып алу белгісі.
Назар аударыңыз! «Шарт қолданыста» мәртебесіндегі жоспар тармағына өзгерістер
енгізу қосымша келісімді құру үшін жүзеге асырылады.

1.2.6. Сатып алудан бас тарту
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 10тармағына сәйкес Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджетті, бюджет
жобасын нақтылау (түзету) кезінде болған, мемлекеттік сатып алудың бекітілген
(нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық
жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға арналған
шығыстар қысқартылған;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның
стратегиялық жоспарына, тапсырыс берушінің бюджетіне (даму жоспарына)
мемлекеттік сатып алудың бекітілген (нақтыланған) жылдық жоспарында
(мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды,
жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігін жоққа шығаратын өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас
тартуға құқылы.
«Сатып алудан бас тарту» әрекеті бекітілген жылдық жоспар өзгертілген кезде құрылған,
«Жоба» мәртебесі бар жылдық жоспардағы «Бекітілді», «Өтінім», «Өтінім
қайтарылды», «Жарияланды», «Тоқтатыла тұрды», «Болдырмады», «Сатып алу
жүргізілді», «Сатып алу жүргізілмеді», мәртебесіндегі жоспар тармақтары үшін қол
жетімді.
Мемлекеттік сатып алудан бас тартуды жүргізу үшін «Жоба» мәртебесі бар жылдық
жоспардың тармақтарын қарау нысанына өту қажет.

Әрекетті таңдағаннан кейін әрекетті растау бар терезе бейнеленеді, онда «Мен сатып
алудан бас тартамын» деген алапта таңдау белгісін қою және «Сатып алудан бас
тарту» батырмасын басу қажет.

Жоспар тармағына «Сатып алудан бас тарту» мәртебесі меншіктеледі. «Жоба»
мәртебесіндегі жылдық жоспар жойылатын болған жағдайда, бас тартылған жоспар
тармағы бастапқы мәртебеге оралады. Өзгерістерді бекіту үшін жылдық жоспарды бекіту
қажет. Бас тарту үшін себеп қате таңдалған жағдайда, «Сатып алудан бас тарту»
мәртебесіндегі жоспар тармағын жылдық жоспарды бекітуге дейін жоюға болады.

1.3. Сатып алуға өтінімдер
1.3.1. Ұйымдастырушыны қосу
1.3.1.1.

Ұйымдастырушыны шақыру

Ұйымдастырушыға шақыру жіберу үшін Ұйым бейіні – Менің Ұйымдастырушыларым
бөліміне өтіңіз.

Ұйымдастырушыны іздеу үшін БСН және Атауы алабына деректерді енгізіңіз және
«Табу» батырмасын басыңыз.

«Табу» батырмасын басқаннан кейін іздеу нәтижелері бейнеленетін болады.
Ұйымдастырушыны таңдаңыз және «Ұйымды қосу» батырмасын басыңыз.

«Ұйымды қосу» батырмасын басқаннан кейін сауал мәртебесі «Жауапты күту», және
ұйымдастырушыға хабарлама жіберілетін болады.

Ұйымдастырушы ұсынысты бекіткен немесе бас тартқаннан кейін сауал мәртебесі
«Жауапты күту» дегеннен «Бекітілді»/«Бас тартылды» дегенге өзгеретін болады.

1.3.1.2.

Тапсырыс берушіні растау немесе бас тарту

Сауалды растау немесе бас тарту үшін Ұйым бейіні – Менің тапсырыс берушілерім
бөліміне өтіңіз.

Тапсырыс берушіге сауал салу жолында «Мәртебені өзгерту» батырмасын басыңыз және
сауалды бекіту үшін «Бекітілді» әрекетін немесе сауалдан бас тарту үшін «Бас
тартылды» әрекетін таңдаңыз.

Бекітілгеннен немесе бас тартылғаннан кейін сауал мәртебесі «Бекітілді» дегенге немесе
«Бас тартылды» дегенге өзгертілетін және сауал мәртебесі бойынша тапсырыс берушіге
хабарлама жіберілетін болады.

Тапсырыс берушіде «Менің ұйымдастырушыларым» мәзірінде «Расталды» мәртебесі
бар ұйымдастырушы болмаған жағдайда, сатып алуға өтінім құрылған кезде
ұйымдастырушы ретінде автоматты түрде Тапсырыс берушінің ұйымы тағайындалады.

1.3.2. Сатып алуға өтінім құру
Сатып алуға өтінім құру үшін жылдық жоспардың «Бекітілді» деген мәртебесі бар
тармақтарын қарау нысанына өтіңіз.

Жоспардың олар үшін өтінім құру қажет болатын тармақтарын таңдаңыз және «Сатып
алуға өтінім құру» батырмасын басыңыз.

«Сатып алуға өтінім құру» батырмасын басқан кезде, тапсырыс берушіде біреуден
артық ұйымдастырушысы бар болған жағдайда, сатып алуды ұйымдастырушыны таңдау
терезесі бейнеленеді. Ұйымдастырушыны таңдаңыз және «Өтінім құру» батырмасын
басыңыз.

Егер бір ұйымдастырушы бапталған болса, онда осы әрекет орындалмайды.
Ашылған терезеде «ОК» батырмасын басып, әрекетті растаңыз.

Өтінім сәтті құрылған кезде растаудан кейін жоспар тармағының мәртебесі «Өтінім»
дегенге өзгереді.

Өтінім жіберілген Ұйымдастырушыны қарау үшін жоспар тармағы нөмірінің белсенді
сілтемесін басыңыз.

Жоспар тармағын қарау нысаны бар бет бейнеленеді.

1.3.3. Сатып алуға өтінімді кері қайтару
Егер өтінімді кері қайтару керек болса, жылдық жоспардың «Бекітілді» мәртебесі бар
тармақтарын қарау нысанына өтіңіз.

Жоспардың «Өтінім» мәртебесі бар тармақтарын таңдаңыз және «Кері қайтару»
батырмасын басыңыз.

Жоспар тармақтарының мәртебесі «Бекітілді» дегенге өзгертілетін болады.
Өтінімді басқа ұйымдастырушыға жіберу қажет болғанда «Сатып алуға өтінім құру»
бөлімінде сипатталған, сатып алуға өтінім құру функционалын пайдаланыңыз.
Жоспар тармағына өзгерістер енгізу қажет болғанда «Жылдық жоспарға өзгерістер
енгізу» бөлімінде сипатталған жоспар тармағына өзгерістер енгізу функционалын
пайдаланыңыз.

2. Сатып алуды жүргізу (комиссияда қатысу)
2.1. «Ашық конкурс» тәсілімен сатып алуда қатысу

2.1.1. Талқылау
Егер сатып алу бойынша конкурстық құжаттаманың жобасына ескертулер, сондай-ақ
конкурстық құжаттаманың ережесіне түсінік беру туралы сауалдар болса Өнім
берушінің жариялану күнінен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей сауалмен хабар
жазуына болады. Егер барлық лоттар үшін хабарландыруда «ТЭН, немесе ЖСҚ бағасы»
алабы толтырылса, онда құжаттама ережесін талқылау функционалы қолжетімсіз болуы
тиіс.
Өнім

берушілердің

сауалдарын

қарау

үшін

«Құжаттама

ережесін

талқылау»

қойындысына өту, хабар тақырыбына басу қажет, содан кейін хабардың мәтіні және өнім
берушінің деректері бейнеленеді.

2.2. Шартты жасаудың үлгі немесе үлгі емес нысанын таңдаумен шарт жобасын
құру
Ошибка! Источник ссылки не найден. Үлгі, үлгі емес (файлды қоса жалғау жолымен)
немесе қағаз нысанының шартын қалыптастыру шарттары т.сәйкес белгіленген

жағдайлар үшін шартты жасаудың үлгі немесе үлгі емес нысанын таңдау мүмкіндігімен
шартты құру ескерілген:




шартты тікелей жасау әдісімен бір көзден алу тәсілімен жоспар тармағынан;
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындар сатып алуда қатысқан кезде;
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен сатып алу кезінде

2.2.1. Шартты тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шарт
жобасын құру
Шартты тікелей жасау әдісімен бір көзден алу тәсілімен жоспар тармағынан шартты
құрған кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушы Менің шарттарым бөлімінің
«Жұмыс бөлме» мәзіріне кіруі қажет және бұл ретте «Шартты тікелей жасау әдісімен бір
көзден алу» тәсілін таңдап, Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник
ссылки не найден. т. ұқсас әрекеттерді орындауы қажет.

Шарт жобасын құрғаннан кейін «Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында
Өнім берушіні таңдау қажет: «Өнім берушіні таңдау, БСН, ЖСН, ССН, ТБН бойынша
іздеу» алабында мәнді енгізу және «Іздеу»-ге басу қажет.

Нәтижені бейнелегеннен кейін Өнім берушінің деректерін шартқа қосу үшін «Таңдау»
бастырмасына, содан кейін «Сақтау» бастырмасына басу қажет. Өнім берушіні өзгерту
қажет болған жағдайда «Өнім берушіні жою» бастырмасына басу талап етіледі.

Өнім берушіні таңдағаннан кейін «Жалпы» қойындысына өту, шартты жасау нысанын
ашылма тізімнен таңдау және «Сақтау» бастырмасына басу қажет:

 Үлгі электрондық
 Үлгі емес электрондық

Бұдан әрі «Шарт және келісу» қойындысына өту қажет.
Шарттың үлгі нысанын таңдаған кезде толтыру үшін міндетті алаптарды толтыру қажет.

Сатып алу нысанының түріне сәйкес шарттың үлгі нысаны Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидатына сәйкес бейнеленеді.

«Басшы» алабында шартқа қол қоятын қызметкерді таңдау қажет. Ескерту: «Басшы (қол
қою құқығы)» өкілеттігін қоюды ұйымның әкімшісі «Қатысушының-Қызметкердің
бейіні» бөлімінде жүзеге асырады Қол қою құқығымен осы қызметкерлер қол қою үшін
үлгі шарттың мәтінінде басшылар тізімінде бейнеленеді.
Шарттың үлгі емес нысанын таңдаған кезде шартты қоса жалғау нысанында шарт
файлын таңдау және оған ЭЦҚ қою қажет. Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)»
өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

Файлға қол қойғаннан кейін «Шартты жүктеу»-ге басу қажет.

Бұдан әрі келісуге өту қажет (қара. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)

2.2.2. ҚР тіркелген резиденттер болып табылмайтындар үшін және
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен шарт
жобасын құру
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындардың қатысуымен (осы өнім берушілер үшін «Қатысушының бейіні» «Қатысушының атрибуттары» бөлімінде «Резидент» белгісі көрсетілмеген) сатып алу
бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс» сатып алу
тәсілі бойынша шартты құрған кезде «Жалпы» қойындысында Ошибка! Источник
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. т. шартына ұқсас шартты
жасау нысанын таңдау үшін ашылма тізім бейнеленеді.

2.2.3. Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартқа техникалық
ерекшелік
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартты жасаудың үлгі нысанын таңдаған
кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушыға шартқа техникалық ерекшелікті қоса
жалғау қажет, ол үшін «Шарт нысаны» қойындысына өту және шарт нысанын (лотты)
таңдау қажет.
Шарт нысаны бойынша ашылған мәліметтерде шарттың осы нысаны бойынша
техникалық ерекшелікпен файлды қоса жалғау үшін нысан бейнеленеді.

Файлды қоса жалғағаннан және қол қойғаннан кейін «техникалық ерекшелікті жүктеуді»
басу қажет.

2.3. Шарт сомасының өзгеруі
Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының
сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім беруші «Шарт нысандары»

қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін азайту жолымен шарт сомасын
өзгертуге бастама жасай алады.
Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында
шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда
«Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін түзете алады.

2.4. Ерекшеліктер бойынша сомаларды қосу
ММ болып табылатын тапсырыс берушілер үшін ПДФ форматында шартты қалыптастыру
алдында шарт нысаны бойынша қажетті ерекшеліктерді қосу және ерекшеліктер бойынша
сомаларды толтыру міндетті шарт болып табылады, олар бойынша бұдан әрі
Қазынашылықтың аумақтық органында АҚМ тіркеуге арналған өтінімдер жіберіледі.
Ерекшеліктер бойынша шарт сомасын бөлу Қазынашылықтың аумақтық органында
шартты тіркеу үшін қажет.

Соманы толтыру үшін ол бойынша сома толтырылатын ашылма тізімнен ерекшелікті
таңдау, «ҚҚС-сыз ерекшелік сомасы» алабында ҚҚС-сыз соманың тиісті мәнін енгізу
және «Сақтау»-ды басу қажет. Жүйе ерекшеліктер бойынша сомалардың кестесінде
«Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында Өнім берушінің ҚҚС төлеушісінің
белгісін қоюды ескере отырып сақталған мәнді бейнелейді.
МАҢЫЗДЫ
Сомаларды толтырған кезде мынадай тексерістер жүзеге асырылады:

Барлық ерекшеліктер бойынша сомалар мәндерінің сомасы лот бойынша қорытынды
сомаға (шарт нысанына) тең болуы тиіс.
Ерекшеліктер бойынша сомаларды дұрыс емес толтырған кезде жүйе қателік
туралы ескерту шығаратын болады және шартты қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қаржыландыру көзі алабында «Демеушілік және
қайырымдылық көмек қаражаттарының есебінен» немесе «Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына трансферттер есебінен» көрсетілген болса, «Бекітілген қаржылық жылға
ерекшелік» бөлімі жоқ болады, «Қазынашылық» қойындысын толтыру талап етілмейді.

2.5. Шарт жобасын жою

Шарт «Шарт жобасы» мәртебесінде ғана жойылуы тиіс, шартты жою үшін
пиктограммасына басу талап етіледі.

2.6. Тапсырыс берушінің шартты келісуі
Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.7. Өнім берушінің шартты келісуі
Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, Өнім беруші
шартты келісу үшін «Менің шарттарым», «Жұмыс бөлме» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгілер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Егжейтегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес келеді, өнім
берушінің мәртебесі «Жеңімпаз». Шартты редакциялау үшін
қажет.

пиктограммасына басу

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қойындысында шарт бойынша жалпы
ақпарат бар. Қосымша деректерді қарау үшін «Шарт нысандары» қойындысына өту қажет.

«Шарт және келісу» қойындысында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.
Өнім беруші «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басқаннан кейін, шарттың
мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» болып ауысады.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін
редакциялау пиктограммасына басу, «Шарт
және келісу» қойындысына өту қажет. Өнім беруші енгізген деректерді қарау қажет.
Енгізілген деректермен келіскен жағдайда «Мен осы шартпен келісемін» терезесінде
қанатбелгі қою және «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.8. Келісуді кері қайтару
Келісу немесе қол қою кезеңінде шарт жобасына өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда,
«Келісуді кері қайтару» бастырмасына басу талап етіледі. Осы бастырма «Қолданыста»
мәртебесіне (Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді,
Тапсырыс берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, Қазынашылықта тіркелуде мәртебелерінде) шарт енгенге дейін
белсенді.

2.9. Шартқа қол қою
Өнім беруші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы
шартпен келісемін» алабында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» бастырмасына басу
қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты
қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру»
бастырмасын бейнелейді.

«Шартты қалыптастыру» бастырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды
қалыптастырады, оны қарау үшін белсенді сілтемеге басу қажет.
Ескерту: Егер келісуді кері қайтару қажет болса, «Келісуді кері қайтару»
бастырмасына басу талап етіледі, содан кейін келісу процесі қайтадан қолжетімді
болады.

Шартқа қол қою үшін «Қол қою» бастырмасын пайдалану талап етіледі.
Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға
құқылы.

2.10.

Басып шығару нысанын қалыптастыру

Тапсырыс беруші және Өнім беруші тарапынан шартқа қол қойғаннан кейін шартты қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» ішкі қойындысы) «Басып
шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасы қолжетімді болады. Қол қойған ЭЦҚ
туралы ақпаратты қарау үшін «Көрсету» бастырмасына басу қажет.

«Басып шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасын басқаннан кейін шарт
қалыптастырылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, шарттың мәртебесі «Қолданыста»
болып ауыстырылады. «Басып шығару үшін нұсқа» бөлімінде PDF форматында
қалыптастырылған файл орналастырылған, қарау және жүктеу үшін белсенді сілтемеге
басу керек.

Басып шығару үшін нұсқада мыналар қамтылған:
Тараптардың деректемелері

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің) тізбесі

Құжатты тексеру үшін сілтеме.

Көрсетілген сілтеме бойынша Қазынашылықтың АҚБ сәйкестендіргіш бойынша шартты
және қол қойған тараптардың ЭЦҚ туралы ақпаратты тексеруі мүмкін.
Қазынашылықта тіркеу үшін басып шығаруға арналған нұсқаны басып шығару (үлгі емес
шарт үшін қоса жалғанған файлдың өзін «Шарт» бөлімінде, және «Басып шығару үшін
нұсқа және қосымша ақпарат» бөлімінде сілтеме бойынша тұрған екінші жағында шарт
туралы қосымша ақпаратты басып шығару) қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
«Қазынашылық-Клиент» АЖ және «Электрондық мемлекеттік сатып алу» АИАЖ
интеграциялық жүйелерін тестілеу бойынша техникалық жұмыстарды, сондай-ақ
веб-портал арқылы қазынашылық органына тіркеуге жасалған шарттарды жіберу
бойынша функционалды пайдалануға енгізу үшін нормативтік құқықтық базаны
дайындауды өткізумен байланысты Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі мынадай шешім қабылдады.
Уақытша, көрсетілген жүйелерді интеграциялауға дейін веб-порталда жасалған
және қазынашылық органдарында тіркеуге жататын мемлекеттік сатып алу туралы
шарттарды (шарттарға қосымша келісімдерді), «Қазынашылық-Клиент» АЖ
арқылы немесе тіркеу үшін қағаз тасығышта қазынашылық органына кейіннен
жіберіп басып шығару және мөр және мемлекеттік мекеме басшысының
қолтаңбасымен куәландыру қажет.
Бұл ретте, веб-порталда шарт жасаудың анықтығы жүйеде жасалған электрондық
шартқа меншіктелетін бірегей код арқылы белгіленеді.

2.11.

Мемлекеттік сатып алу туралы есепті орналастыру

Тапсырыс беруші веб-порталда Мемлекеттік сатып алу туралы заңға сәйкес мемлекеттік
сатып алу туралы есепті мынадай жағдайларда орналастырады:
 Мемлекеттік сатып алу туралы шартты тікелей жасасу жолымен бір көзден алу
тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде. Бұл ретте Тапсырыс
беруші өнім берушіні айқындайды және онымен мемлекеттік сатып алу вебпорталы арқылы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.

 Тапсырыс беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі
бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды конкурсқа қатысуға
ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу
тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілетін әлеуетті өнім
берушіні тапсырыс беруші айқындайды (Заңның 29 бабы 3 тармағы 1)
тармақшасы);

 Тапсырыс беруші аукцион тәсілімен мемлекеттік сатып алудың өткізілмеуі
бойынша бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуды аукционға қатысуға
ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда жүзеге асырады. Бұл ретте бір көзден алу
тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақырту жіберілген әлеуетті өнім
берушіні тапсырыс беруші айқындайды (Заңның 36 бабы 3 тармағы 1)
тармақшасы);

 осы Заңда көзделген жағдайларда баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік
сатып алу өткізілмеді деп танылған немесе мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушы
қабылдаған,
осы
Заңның
38-бабының 8 және 10тармақтарында көзделген шаралар мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасуға
алып келмеген жағдайда жүзеге асырылады (Заңның 39 бабы 2 тармағы 2)
тармақшасы).

Есепті қосу бойынша функционал «Файлды таңдаңыз» бастырмасының көмегімен
«Қолданыста» мәртебесінде шартта қолжетімді. Файл таңдалғаннан кейін «Есепті жүктеу»
бастырмасын басу қажет.

Қажет болғанда жүктелген есепті жоюға болады.

Қоса жалғанған есепті қалыптастырылған файлдың белсенді сілтемесіне басып қарауға
болады.

2.12.

Шартты жасаудан бас тарту немесе мерзімінен бұрын тоқтату

Шартты жасаудан бас тарту немесе мерзімінен бұрын тоқтату үшін «жасаудан бас тарту
немесе мерзімінен бұрын тоқтату» қойындысына өту талап етіледі. Ашылма мәзірден
шартты жасаудан бас тартудың/тоқтатудың себебін таңдау талап етіледі, мәтіндік алапта
бұзу себебіне Сіздің түсіндірмеңізді көрсету және «Шарттан бас тарту/тоқтату»
бастырмасына басу талап етіледі.

Ескерту: Егер жеңімпазбен шарта мынадай мәртебелердің бірі болса: Шарт жобасы,
Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс
берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, жасаудан бас тарту немесе мерзімінен бұрын тоқтату
рәсімін орындағаннан кейін шарттың мәртебесі «Жасалмады» болып өзгереді, жоспар
тармағында «Шарт жасалмады, бірінші жеңімпаз бас тартты» мәртебесі болады
Жоспардың жаңа тармағын құру үшін «Құру» батырмасын басыңыз.

Жоспардың жаңа тармағын құру беті бейнеленеді.

Жоспар тармағын құру нысаны мынадай бөлімдерге ие:






Жалпы мәліметтер;
Бюджеттік сыныптама (ММ тең ҰҚНЖ-мен Тапсырыс берушілер үшін)
Тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер сипаттамасы;
Мерзімдер;
Жеткізу орны.

Жоспар тармағын қарау және толтыру ыңғайлылығы үшін бөлім алаптарын жасыру
мүмкіндігі көзделген. Бұл үшін бөлімдер атауының белсенді сілтемесін басыңыз.

2.12.1.1.1.

«Жалпы мәліметтер» бөлімі

Ашылма тізімнен алынған «Бюджет түрі», «Сатып алу тәсілі», «Жоспар тармағының
түрі» алаптарын толтырыңыз.
Ескерту. «Тікелей шарт жасасу арқылы бір көзден алу» тәсілін таңдаған кезде сондай-ақ
«Мемлекеттік сатып алуды қолдану негіздемесі» алабын толтырыңыз.

Мүгедектер ұйымдарының арасында сатып алу жүргізген кезде «Мемлекеттік сатып алу
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 54-бабына сәйкес «Мүгедектер
ұйымдарынан сатып алу» алабында тиісті белгіні қойыңыз. Осы алап «Жоба» және
«Бекітілді» мәртебелері бар жылдық жоспардағы «Шимайжазба», «Бекітілді», «Сатып
алу жүргізілмеді», «Шарт жасалмады», «Өтінім», «Болдырмады», «Өтінім
қайтарылды» мәртебелері бар жоспар тармақтарын қарау нысанында да редакциялау
үшін қол жетімді.
«Қаржы жылынан артық сатып алу» жоспарының тармақ түрін таңдау кезінде «Үш
жылдық кезеңге арналған сома» бөлімін толтырыңыз. Бұл ретте барлық үш жылдың
сомасы жоспар тармағының жалпы сомасына сәйкес болуы тиіс.

2.12.1.1.2.

«Бюджеттік сыныптама» бөлімі

Назар аударыңыз! «Бюджеттік сыныптама» бөлімін мемлекеттік мекемелер болып
табылатын ұйымдар ғана толтырады. Өзге ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар үшін
бұл бөлім бейнеленбейді.
Осы бөлімде «Қаржыландыру көзі», «Бағдарлама», «Кіші бағдарлама» және
«Ерекшелік» алаптарын толтырыңыз.
Жоспар тармағында бірнеше ерекшеліктер бар болған кезде «Ерекшелікті қосу»
батырмасын басыңыз.

Примечание. Барлық ерекшеліктер бойынша сома бірінші қаржы жылына арналған
жоспар тармағының жалпы сомасына сәйкес келуі тиіс.
Егер ерекшеліктер бойынша алдын ала төлем мөлшері әртүрлі болса, жүйе
жоспар тармағындағы аванстық төлемнің жалпы мөлшерінің алабында
алдын ала төлемнің көрсетілген мөлшерлері бойынша орташа
арифметикалық мәнді автоматты түрде қойып шығады. Бұл ретте шартты
тіркеу кезінде аванс % және аванс сомасы әрбір ерекшелік бойынша жеке
есептелетін болады.

2.12.1.1.3. Тауарлардың, жұмыстардың
сипаттамасы» бөлімі

және

қызметтердің

ТЖҚС кодын іздеу үшін ашылма тізімнен сатып алу нысанының түрін таңдау және
«Тауардың, жұмыстың, қызметтің коды (ТЖҚС сәйкес)» алабында тауар, жұмыс, қызмет
кодының, атауының немесе сипаттамасының ізделіп отырған мәнін енгізу қажет:

«Тауарлар, жұмыстар және қызметтер сыныптауышы» анықтамалығынан жайғасым
таңдалғаннан кейін мынадай алаптар автоматты түрде толтырылады:









«Тауардың, жұмыстың немесе қызметтің коды»
«Сатып алу нысанының түрі»
«Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің мемлекеттік тілдегі
атауы (ТЖҚА сәйкес)»
Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің орыс тіліндегі атауы
(ТЖҚА сәйкес)
Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің мемлекеттік тілдегі қысқаша
сипаты (сипаттамасы) (ТЖҚА сәйкес),
Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің орыс тіліндегі қысқаша сипаты
(сипаттамасы) (ТЖҚА сәйкес)
Өлшем бірлігі (ТЖҚА сәйкес)
Жұмыстар және қызметтер саны, көлемі

2.12.1.1.4.

«Мерзімдер» бөлімі

Осы бөлімде айлар анықтамалығынан алынған «Сатып алудың жоспарлы мерзімі»
көрсетіледі және қолмен толтыру арқылы «Жеткізу мерзімі» алабы толтырылады.

2.12.1.1.5.

«Жеткізу орны» бөлімі

ӘАОК анықтамалығына сәйкес толтырылады. «Жеткізу мекенжайы» алабы жеткізудің
соңғы мекенжайын нақтылау үшін қолмен енгізуге жатады.

«Тауар» нысан түрі бар сатып алу үшін бірнеше жеткізу орны бар болған кезде әрбір
жеткізу орны үшін «Саны, көлемі» алабын толтыру керек. «Тауар» сатып алу нысанының
түрі үшін бірнеше жеткізу орны таңдалған кезде жүйе жеткізу орындары бойынша санның
«Саны, көлемі» алабына тең болуын тексереді.
«Жұмыс» немесе «Қызмет» нысан түрі бар сатып алу үшін бірнеше жеткізу орны бар
болған кезде жұмыстарды және қызметтерді жеткізудің әрбір орны бойынша проценттік
мәнді көрсете отырып, «Саны, көлемі» алабын толтыру керек. Бірнешеуін таңдаған кезде
жүйе «Саны, көлемі» алаптарындағы қосынды мәннің 1 (100 процент) құрауын тексереді.

Жеткізу орнын жою үшін

пиктограммасын басыңыз.

Барлық алаптар толтырылғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын
басыңыз.
Жоспар тармағы бойынша енгізілген деректерді сақтай отырып жоспардың жаңа тармағын
құру нысанына өту үшін «Сақтау және жаңасын құру» батырмасын басыңыз.
Деректерді сақтамай алдыңғы мәзірге қайта оралу үшін «Кейін қарай» батырмасын
басыңыз.

2.12.1.2. Жоспар тармағын көшіру, редакциялау және жою
Жоспар тармақтарымен жұмыс істеу үшін

пиктограммасын басыңыз.

Жоспар тармағын көшіру үшін ашылма тізімнен «Жоспар тармағын көшіру» әрекетін
таңдаңыз.

Жоспар тармағын редакциялау үшін ашылма тізімнен «Редакциялау» әрекетін таңдаңыз.
Редакциялау «Шимайжазба» мәртебесі бар жоспар тармақтары бойынша мүмкін болады.

Жоспар тармағын жою үшін ашылма тізімнен «Жоспар тармағын жою» әрекетін
таңдаңыз.
Жоспардың бірнеше тармақтарын жою үшін жоспардың қажетті тармақтарын қанатшамен
белгілеңіз және «Жою» батырмасын басыңыз.

«Шимайжазба» мәртебесі бар жоспар тармағын ғана жоюға болады.

2.12.2.

Жылдық жоспарды бекіту

Жылдық жоспарды бекіту үшін «Жылдық жоспарлар» нысанына өтіңіз.
«Жоба» мәртебесі бар және жоспардың тармақтары толтырылған жылдық жоспарда
пиктограммасын басыңыз және «Бекіту» әрекетін таңдаңыз.
Назар аударыңыз! Жылдық жоспарды бекіту алдында енгізілген деректердің (жоспар
тармақтарының саны, жалпы сомасы ) дұрыстығына көз жеткізіңіз. Жылдық жоспарды
бекіткеннен кейін жоспар тармақтарын жоюға тыйым салынады.

Бекітілгеннен кейін жылдық жоспардың мәртебесі «Жоба» дегеннен «Бекітілді» дегенге
өзгеретін болады, жоспар тармақтарының мәртебесі «Шимайжазба» дегеннен
«Бекітілді» дегенге өзгеретін болады.

«Жылдық жоспарды бекіту мүмкін емес» хабары бейнеленген жағдайда «Жылдық
жоспарды бекіту мүмкін емес» белсенді сілтемесіне басу қажет. Сілтемеге басқан кезде
қатенің егжей-тегжейлі мәтіні бейнеленеді.

Назар аударыңыз! Веб-порталдың жаңа тұғырында жоспардың барлық
тармақтарын орналастырғаннан кейін ғана жылдық жоспарды бекіту қажет. Бекіту
алдында деректерді толтырудың дұрыстығын тексеру қажет екенін хабарлаймыз.
МС туралы Заңның 4т. сәйкес Тапсырыс берушілер мемлекеттік сатып алудың
жылдық жоспарына өзгерістер мен (немесе) толықтыруларды айына бір реттен
артық емес енгізуге құқылы. Жылдық жоспардағы өзгерістердің саны жүйеде
бекітіледі.

2.12.3.
Жылдық жоспарға және жоспар тармақтарына өзгерістер
енгізу
Жылдық жоспарға, соның ішінде жоспар тармақтарына өзгерістер енгізу үшін өзгерістер
енгізу функционалын пайдалану қажет.
Бұл үшін ескі жоспар негізінде жылдық жоспарды құру қажет.
Жылдық жоспардың жобасын құру үшін Жұмыс кабинеті – Жылдық жоспарлар
бөлімінде «Жаңа жоспарды құру» батырмасын басыңыз. Жылдық жоспарды құру беті
бейнеленеді.

Осы бетті толтыру жөніндегі егжей-тегжейлі сипаттама Жылдық жоспарды құру
бөлімінде бар.
Енгізілген деректер сақталғаннан кейін жылдық жоспарды құру бетінде «Жылдық
жоспарлар» бөлімінде, ондағы жоспардың барлық тармақтары алдыңғы жылғы
жоспардан көшіріп алынған, «Жоба» мәртебесі бар жаңа жылдық жоспар пайда болады.

Жоспар тармақтарымен жұмыс істеу үшін жылдық жоспардың белсенді сілтемесі
бойынша өтіңіз немесе
пиктограммасында ашылма тізімнен «Жоспар
тармақтарын қарау» әрекетін таңдаңыз.

Жылдық жоспар тармақтарының тізімі бар бет бейнеленеді.

Осы жылдық жоспарда жоспардың жаңа тармағын қосу немесе жоспар тармақтарына
өзгерістер енгізу мүмкіндігі бар.
Жоспардың жаңа тармағын қосу үшін «Құру» батырмасын басыңыз.

Жоспардың жаңа тармағын құру процесінің егжей-тегжейлі сипаттамасы Жоспардың
жаңа тармағын құру бөлімінде ұсынылған.

Мынадай мәртебелермен жоспар тармақтарына өзгерістер енгізуге болады:








Бекітілді;
Сатып алу өтпеді;
Болдырмады
Жарияланды
Сатып алу өтті
Шарт жасалмады
Шарт қолданыста

Жоспар тармағына өзгерістер енгізу үшін
пиктограмманы басыңыз және «Жоспар
тармағына өзгерістер енгізу» әрекетін таңдаңыз.

Жоспар тармағын редакциялау беті бейнеленеді. Деректер өзгертілгеннен кейін «Сақтау»
батырмасын басыңыз.

«Сатып алу жүргізілмеді», «Шарт жасалмады», «Бас тартылды» мәртебесі бар жоспар
тармағына өзгерістер енгізу «Бекітілді» мәртебесі бар жоспар тармағын өзгертуге ұқсас
жүзеге асырылады.
Жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Бекітілді» дегеннен «Өзгертілді» дегенге
өзгереді, өзгертілген деректер жоспардың жаңа тармағында «Шимайжазба» мәртебесімен
сақталады. «Сатып алу жүргізілмеді» мәртебесі бар жоспар тармағына өзгерістер

енгізген кезде жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Сатып алу жүргізілмеді.
Өзгертілді» дегенге өзгереді. «Шарт жасалмады» мәртебесі бар жоспар тармағына
өзгерістер енгізген кезде жоспардың ескі тармағының мәртебесі «Шарт жасалмады.
Өзгертілді» дегенге өзгереді.
Ескерту: Жылдық жоспарда, «Жоба» мәртебесінде, ҰҚНЖ ММ тең болатын Тапсырыс
берушілер үшін жүйеде «Бюджеттік сыныптама» бөлімінде, атап айтқанда «Сатып алу
жүргізілді», «Жарияланды», «Шарт жасалмады», «Сатып алу жүргізілмеді»
мәртебелеріндегі жоспар тармақтарында «Бағдарлама», «Кіші бағдарлама», «Ерекшелік»,
«Қаржыландыру көзі» алаптарына өзгерістер енгізу мүмкіндігі көзделген, ол үшін «ББС
өзгерістер енгізу» әрекетін таңдау қажет. Редакциялау мүмкіндігімен нысан ашылады:

«Бюджеттік сыныптама» бөліміне өзгерістер енгізілгеннен кейін құрылған жоспар
тармағына «Шимайжазба» мәртебесі меншіктеледі, жылдық жоспар бекітілгеннен кейін
жоспар тармағына бастапқы («Сатып алу жүргізілді», «Жарияланды», «Шарт жасалмады»,
«Сатып алу жүргізілмеді») мәртебелері меншіктеледі.
Егер лот мәртебесі «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» болса, «Лот жобасы» мәртебесіндегі
жоспар
тармағына
өзгерістер
енгізу
қолжетімді.
Конкурстық/аукциондық
құжаттамасының жобасын өзгерткен және (немесе) толықтырған жағдайда ғана өзгерістер
енгізу қолжетімді. Жоспар тармағында мынадай алаптарды ауыстыруға тыйым
салынады:
 ТЖҚЖ сатып алу нысанының түрі;
 Сатып алу тәсілі;
 Сатып алу белгісі.
Назар аударыңыз! «Шарт қолданыста» мәртебесіндегі жоспар тармағына өзгерістер
енгізу қосымша келісімді құру үшін жүзеге асырылады.

2.12.4.

Сатып алудан бас тарту

«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 10тармағына сәйкес Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тиісті бюджетті, бюджет
жобасын нақтылау (түзету) кезінде болған, мемлекеттік сатып алудың бекітілген
(нақтыланған) жылдық жоспарында (мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық
жоспарында) көзделген тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алуға арналған
шығыстар қысқартылған;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органның
стратегиялық жоспарына, тапсырыс берушінің бюджетіне (даму жоспарына)
мемлекеттік сатып алудың бекітілген (нақтыланған) жылдық жоспарында
(мемлекеттік сатып алудың алдын ала жылдық жоспарында) көзделген тауарларды,
жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігін жоққа шығаратын өзгерістер мен
толықтырулар енгізілген жағдайларда мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудан бас
тартуға құқылы.
«Сатып алудан бас тарту» әрекеті бекітілген жылдық жоспар өзгертілген кезде құрылған,
«Жоба» мәртебесі бар жылдық жоспардағы «Бекітілді», «Өтінім», «Өтінім
қайтарылды», «Жарияланды», «Тоқтатыла тұрды», «Болдырмады», «Сатып алу
жүргізілді», «Сатып алу жүргізілмеді», мәртебесіндегі жоспар тармақтары үшін қол
жетімді.
Мемлекеттік сатып алудан бас тартуды жүргізу үшін «Жоба» мәртебесі бар жылдық
жоспардың тармақтарын қарау нысанына өту қажет.

Әрекетті таңдағаннан кейін әрекетті растау бар терезе бейнеленеді, онда «Мен сатып
алудан бас тартамын» деген алапта таңдау белгісін қою және «Сатып алудан бас
тарту» батырмасын басу қажет.

Жоспар тармағына «Сатып алудан бас тарту» мәртебесі меншіктеледі. «Жоба»
мәртебесіндегі жылдық жоспар жойылатын болған жағдайда, бас тартылған жоспар
тармағы бастапқы мәртебеге оралады. Өзгерістерді бекіту үшін жылдық жоспарды бекіту
қажет. Бас тарту үшін себеп қате таңдалған жағдайда, «Сатып алудан бас тарту»
мәртебесіндегі жоспар тармағын жылдық жоспарды бекітуге дейін жоюға болады.

2.13.

Сатып алуға өтінімдер

2.13.1.

Ұйымдастырушыны қосу

2.13.1.1. Ұйымдастырушыны шақыру
Ұйымдастырушыға шақыру жіберу үшін Ұйым бейіні – Менің Ұйымдастырушыларым
бөліміне өтіңіз.

Ұйымдастырушыны іздеу үшін БСН және Атауы алабына деректерді енгізіңіз және
«Табу» батырмасын басыңыз.

«Табу» батырмасын басқаннан кейін іздеу нәтижелері бейнеленетін болады.
Ұйымдастырушыны таңдаңыз және «Ұйымды қосу» батырмасын басыңыз.

«Ұйымды қосу» батырмасын басқаннан кейін сауал мәртебесі «Жауапты күту», және
ұйымдастырушыға хабарлама жіберілетін болады.

Ұйымдастырушы ұсынысты бекіткен немесе бас тартқаннан кейін сауал мәртебесі
«Жауапты күту» дегеннен «Бекітілді»/«Бас тартылды» дегенге өзгеретін болады.

2.13.1.2. Тапсырыс берушіні растау немесе бас тарту
Сауалды растау немесе бас тарту үшін Ұйым бейіні – Менің тапсырыс берушілерім
бөліміне өтіңіз.

Тапсырыс берушіге сауал салу жолында «Мәртебені өзгерту» батырмасын басыңыз және
сауалды бекіту үшін «Бекітілді» әрекетін немесе сауалдан бас тарту үшін «Бас
тартылды» әрекетін таңдаңыз.

Бекітілгеннен немесе бас тартылғаннан кейін сауал мәртебесі «Бекітілді» дегенге немесе
«Бас тартылды» дегенге өзгертілетін және сауал мәртебесі бойынша тапсырыс берушіге
хабарлама жіберілетін болады.

Тапсырыс берушіде «Менің ұйымдастырушыларым» мәзірінде «Расталды» мәртебесі
бар ұйымдастырушы болмаған жағдайда, сатып алуға өтінім құрылған кезде
ұйымдастырушы ретінде автоматты түрде Тапсырыс берушінің ұйымы тағайындалады.

2.13.2.

Сатып алуға өтінім құру

Сатып алуға өтінім құру үшін жылдық жоспардың «Бекітілді» деген мәртебесі бар
тармақтарын қарау нысанына өтіңіз.

Жоспардың олар үшін өтінім құру қажет болатын тармақтарын таңдаңыз және «Сатып
алуға өтінім құру» батырмасын басыңыз.

«Сатып алуға өтінім құру» батырмасын басқан кезде, тапсырыс берушіде біреуден
артық ұйымдастырушысы бар болған жағдайда, сатып алуды ұйымдастырушыны таңдау
терезесі бейнеленеді. Ұйымдастырушыны таңдаңыз және «Өтінім құру» батырмасын
басыңыз.

Егер бір ұйымдастырушы бапталған болса, онда осы әрекет орындалмайды.
Ашылған терезеде «ОК» батырмасын басып, әрекетті растаңыз.

Өтінім сәтті құрылған кезде растаудан кейін жоспар тармағының мәртебесі «Өтінім»
дегенге өзгереді.

 Өтінім жіберілген Ұйымдастырушыны қарау үшін жоспар тармағы нөмірінің
белсенді сілтемесін басыңыз. Үлгі электрондық
 Үлгі емес электрондық

Бұдан әрі «Шарт және келісу» қойындысына өту қажет.
Шарттың үлгі нысанын таңдаған кезде толтыру үшін міндетті алаптарды толтыру қажет.

Сатып алу нысанының түріне сәйкес шарттың үлгі нысаны Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидатына сәйкес бейнеленеді.

«Басшы» алабында шартқа қол қоятын қызметкерді таңдау қажет. Ескерту: «Басшы (қол
қою құқығы)» өкілеттігін қоюды ұйымның әкімшісі «Қатысушының-Қызметкердің
бейіні» бөлімінде жүзеге асырады Қол қою құқығымен осы қызметкерлер қол қою үшін
үлгі шарттың мәтінінде басшылар тізімінде бейнеленеді.
Шарттың үлгі емес нысанын таңдаған кезде шартты қоса жалғау нысанында шарт
файлын таңдау және оған ЭЦҚ қою қажет. Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)»
өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

Файлға қол қойғаннан кейін «Шартты жүктеу»-ге басу қажет.

Бұдан әрі келісуге өту қажет (қара. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)

2.13.3.
ҚР тіркелген резиденттер болып табылмайтындар үшін және
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен шарт
жобасын құру
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындардың қатысуымен (осы өнім берушілер үшін «Қатысушының бейіні» «Қатысушының атрибуттары» бөлімінде «Резидент» белгісі көрсетілмеген) сатып алу
бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс» сатып алу
тәсілі бойынша шартты құрған кезде «Жалпы» қойындысында Ошибка! Источник
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. т. шартына ұқсас шартты
жасау нысанын таңдау үшін ашылма тізім бейнеленеді.

2.13.4.
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартқа
техникалық ерекшелік
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартты жасаудың үлгі нысанын таңдаған
кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушыға шартқа техникалық ерекшелікті қоса
жалғау қажет, ол үшін «Шарт нысаны» қойындысына өту және шарт нысанын (лотты)
таңдау қажет.
Шарт нысаны бойынша ашылған мәліметтерде шарттың осы нысаны бойынша
техникалық ерекшелікпен файлды қоса жалғау үшін нысан бейнеленеді.

Файлды қоса жалғағаннан және қол қойғаннан кейін «техникалық ерекшелікті жүктеуді»
басу қажет.

2.14.

Шарт сомасының өзгеруі

Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының
сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім беруші «Шарт нысандары»
қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін азайту жолымен шарт сомасын
өзгертуге бастама жасай алады.
Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында
шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда
«Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін түзете алады.

2.15.

Ерекшеліктер бойынша сомаларды қосу

ММ болып табылатын тапсырыс берушілер үшін ПДФ форматында шартты қалыптастыру
алдында шарт нысаны бойынша қажетті ерекшеліктерді қосу және ерекшеліктер бойынша
сомаларды толтыру міндетті шарт болып табылады, олар бойынша бұдан әрі
Қазынашылықтың аумақтық органында АҚМ тіркеуге арналған өтінімдер жіберіледі.
Ерекшеліктер бойынша шарт сомасын бөлу Қазынашылықтың аумақтық органында
шартты тіркеу үшін қажет.

Соманы толтыру үшін ол бойынша сома толтырылатын ашылма тізімнен ерекшелікті
таңдау, «ҚҚС-сыз ерекшелік сомасы» алабында ҚҚС-сыз соманың тиісті мәнін енгізу
және «Сақтау»-ды басу қажет. Жүйе ерекшеліктер бойынша сомалардың кестесінде
«Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында Өнім берушінің ҚҚС төлеушісінің
белгісін қоюды ескере отырып сақталған мәнді бейнелейді.
МАҢЫЗДЫ
Сомаларды толтырған кезде мынадай тексерістер жүзеге асырылады:
Барлық ерекшеліктер бойынша сомалар мәндерінің сомасы лот бойынша қорытынды
сомаға (шарт нысанына) тең болуы тиіс.
Ерекшеліктер бойынша сомаларды дұрыс емес толтырған кезде жүйе қателік
туралы ескерту шығаратын болады және шартты қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қаржыландыру көзі алабында «Демеушілік және
қайырымдылық көмек қаражаттарының есебінен» немесе «Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына трансферттер есебінен» көрсетілген болса, «Бекітілген қаржылық жылға
ерекшелік» бөлімі жоқ болады, «Қазынашылық» қойындысын толтыру талап етілмейді.

2.16.

Шарт жобасын жою

Шарт «Шарт жобасы» мәртебесінде ғана жойылуы тиіс, шартты жою үшін
пиктограммасына басу талап етіледі.

2.17.

Тапсырыс берушінің шартты келісуі

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.18.

Өнім берушінің шартты келісуі

Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, Өнім беруші
шартты келісу үшін «Менің шарттарым», «Жұмыс бөлме» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгілер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Егжейтегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес келеді, өнім
берушінің мәртебесі «Жеңімпаз». Шартты редакциялау үшін
қажет.

пиктограммасына басу

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қойындысында шарт бойынша жалпы
ақпарат бар. Қосымша деректерді қарау үшін «Шарт нысандары» қойындысына өту қажет.

«Шарт және келісу» қойындысында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.
Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.
Өнім беруші «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басқаннан кейін, шарттың
мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» болып ауысады.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін
редакциялау пиктограммасына басу, «Шарт
және келісу» қойындысына өту қажет. Өнім беруші енгізген деректерді қарау қажет.
Енгізілген деректермен келіскен жағдайда «Мен осы шартпен келісемін» терезесінде
қанатбелгі қою және «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.19.

Келісуді кері қайтару

Келісу немесе қол қою кезеңінде шарт жобасына өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда,
«Келісуді кері қайтару» бастырмасына басу талап етіледі. Осы бастырма «Қолданыста»

мәртебесіне (Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді,
Тапсырыс берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, Қазынашылықта тіркелуде мәртебелерінде) шарт енгенге дейін
белсенді.

2.20.

Шартқа қол қою

Өнім беруші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы
шартпен келісемін» алабында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» бастырмасына басу
қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты
қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру»
бастырмасын бейнелейді.

«Шартты қалыптастыру» бастырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды
қалыптастырады, оны қарау үшін белсенді сілтемеге басу қажет.
Ескерту: Егер келісуді кері қайтару қажет болса, «Келісуді кері қайтару»
бастырмасына басу талап етіледі, содан кейін келісу процесі қайтадан қолжетімді
болады.

Шартқа қол қою үшін «Қол қою» бастырмасын пайдалану талап етіледі.
Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға
құқылы.

2.21.

Басып шығару нысанын қалыптастыру

Тапсырыс беруші және Өнім беруші тарапынан шартқа қол қойғаннан кейін шартты қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» ішкі қойындысы) «Басып
шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасы қолжетімді болады. Қол қойған ЭЦҚ
туралы ақпаратты қарау үшін «Көрсету» бастырмасына басу қажет.

«Басып шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасын басқаннан кейін шарт
қалыптастырылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, шарттың мәртебесі «Қолданыста»
болып ауыстырылады. «Басып шығару үшін нұсқа» бөлімінде PDF форматында
қалыптастырылған файл орналастырылған, қарау және жүктеу үшін белсенді сілтемеге
басу керек.

Басып шығару үшін нұсқада мыналар қамтылған:
Тараптардың деректемелері

Жоспар тармағын қарау нысаны бар бет бейнеленеді.

2.21.1.

Сатып алуға өтінімді кері қайтару

Егер өтінімді кері қайтару керек болса, жылдық жоспардың «Бекітілді» мәртебесі бар
тармақтарын қарау нысанына өтіңіз.

Жоспардың «Өтінім» мәртебесі бар тармақтарын таңдаңыз және «Кері қайтару»
батырмасын басыңыз.
 Үлгі электрондық
 Үлгі емес электрондық

Бұдан әрі «Шарт және келісу» қойындысына өту қажет.
Шарттың үлгі нысанын таңдаған кезде толтыру үшін міндетті алаптарды толтыру қажет.

Сатып алу нысанының түріне сәйкес шарттың үлгі нысаны Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидатына сәйкес бейнеленеді.

«Басшы» алабында шартқа қол қоятын қызметкерді таңдау қажет. Ескерту: «Басшы (қол
қою құқығы)» өкілеттігін қоюды ұйымның әкімшісі «Қатысушының-Қызметкердің
бейіні» бөлімінде жүзеге асырады Қол қою құқығымен осы қызметкерлер қол қою үшін
үлгі шарттың мәтінінде басшылар тізімінде бейнеленеді.
Шарттың үлгі емес нысанын таңдаған кезде шартты қоса жалғау нысанында шарт
файлын таңдау және оған ЭЦҚ қою қажет. Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)»
өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

Файлға қол қойғаннан кейін «Шартты жүктеу»-ге басу қажет.

Бұдан әрі келісуге өту қажет (қара. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)

2.21.2.
ҚР тіркелген резиденттер болып табылмайтындар үшін және
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен шарт
жобасын құру
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындардың қатысуымен (осы өнім берушілер үшін «Қатысушының бейіні» «Қатысушының атрибуттары» бөлімінде «Резидент» белгісі көрсетілмеген) сатып алу
бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс» сатып алу
тәсілі бойынша шартты құрған кезде «Жалпы» қойындысында Ошибка! Источник
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. т. шартына ұқсас шартты
жасау нысанын таңдау үшін ашылма тізім бейнеленеді.

2.21.3.
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартқа
техникалық ерекшелік
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартты жасаудың үлгі нысанын таңдаған
кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушыға шартқа техникалық ерекшелікті қоса
жалғау қажет, ол үшін «Шарт нысаны» қойындысына өту және шарт нысанын (лотты)
таңдау қажет.
Шарт нысаны бойынша ашылған мәліметтерде шарттың осы нысаны бойынша
техникалық ерекшелікпен файлды қоса жалғау үшін нысан бейнеленеді.

Файлды қоса жалғағаннан және қол қойғаннан кейін «техникалық ерекшелікті жүктеуді»
басу қажет.

2.22.

Шарт сомасының өзгеруі

Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының
сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім беруші «Шарт нысандары»
қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін азайту жолымен шарт сомасын
өзгертуге бастама жасай алады.
Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында
шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда
«Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін түзете алады.

2.23.

Ерекшеліктер бойынша сомаларды қосу

ММ болып табылатын тапсырыс берушілер үшін ПДФ форматында шартты қалыптастыру
алдында шарт нысаны бойынша қажетті ерекшеліктерді қосу және ерекшеліктер бойынша
сомаларды толтыру міндетті шарт болып табылады, олар бойынша бұдан әрі
Қазынашылықтың аумақтық органында АҚМ тіркеуге арналған өтінімдер жіберіледі.
Ерекшеліктер бойынша шарт сомасын бөлу Қазынашылықтың аумақтық органында
шартты тіркеу үшін қажет.

Соманы толтыру үшін ол бойынша сома толтырылатын ашылма тізімнен ерекшелікті
таңдау, «ҚҚС-сыз ерекшелік сомасы» алабында ҚҚС-сыз соманың тиісті мәнін енгізу
және «Сақтау»-ды басу қажет. Жүйе ерекшеліктер бойынша сомалардың кестесінде
«Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында Өнім берушінің ҚҚС төлеушісінің
белгісін қоюды ескере отырып сақталған мәнді бейнелейді.
МАҢЫЗДЫ
Сомаларды толтырған кезде мынадай тексерістер жүзеге асырылады:
Барлық ерекшеліктер бойынша сомалар мәндерінің сомасы лот бойынша қорытынды
сомаға (шарт нысанына) тең болуы тиіс.
Ерекшеліктер бойынша сомаларды дұрыс емес толтырған кезде жүйе қателік
туралы ескерту шығаратын болады және шартты қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қаржыландыру көзі алабында «Демеушілік және
қайырымдылық көмек қаражаттарының есебінен» немесе «Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына трансферттер есебінен» көрсетілген болса, «Бекітілген қаржылық жылға
ерекшелік» бөлімі жоқ болады, «Қазынашылық» қойындысын толтыру талап етілмейді.

2.24.

Шарт жобасын жою

Шарт «Шарт жобасы» мәртебесінде ғана жойылуы тиіс, шартты жою үшін
пиктограммасына басу талап етіледі.

2.25.

Тапсырыс берушінің шартты келісуі

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.26.

Өнім берушінің шартты келісуі

Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, Өнім беруші
шартты келісу үшін «Менің шарттарым», «Жұмыс бөлме» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгілер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Егжейтегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес келеді, өнім
берушінің мәртебесі «Жеңімпаз». Шартты редакциялау үшін
қажет.

пиктограммасына басу

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қойындысында шарт бойынша жалпы
ақпарат бар. Қосымша деректерді қарау үшін «Шарт нысандары» қойындысына өту қажет.

«Шарт және келісу» қойындысында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.
Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.
Өнім беруші «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басқаннан кейін, шарттың
мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» болып ауысады.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін
редакциялау пиктограммасына басу, «Шарт
және келісу» қойындысына өту қажет. Өнім беруші енгізген деректерді қарау қажет.
Енгізілген деректермен келіскен жағдайда «Мен осы шартпен келісемін» терезесінде
қанатбелгі қою және «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.27.

Келісуді кері қайтару

Келісу немесе қол қою кезеңінде шарт жобасына өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда,
«Келісуді кері қайтару» бастырмасына басу талап етіледі. Осы бастырма «Қолданыста»

мәртебесіне (Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді,
Тапсырыс берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, Қазынашылықта тіркелуде мәртебелерінде) шарт енгенге дейін
белсенді.

2.28.

Шартқа қол қою

Өнім беруші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы
шартпен келісемін» алабында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» бастырмасына басу
қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты
қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру»
бастырмасын бейнелейді.

«Шартты қалыптастыру» бастырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды
қалыптастырады, оны қарау үшін белсенді сілтемеге басу қажет.
Ескерту: Егер келісуді кері қайтару қажет болса, «Келісуді кері қайтару»
бастырмасына басу талап етіледі, содан кейін келісу процесі қайтадан қолжетімді
болады.

Шартқа қол қою үшін «Қол қою» бастырмасын пайдалану талап етіледі.
Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға
құқылы.

2.29.

Басып шығару нысанын қалыптастыру

Тапсырыс беруші және Өнім беруші тарапынан шартқа қол қойғаннан кейін шартты қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» ішкі қойындысы) «Басып
шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасы қолжетімді болады. Қол қойған ЭЦҚ
туралы ақпаратты қарау үшін «Көрсету» бастырмасына басу қажет.

«Басып шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасын басқаннан кейін шарт
қалыптастырылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, шарттың мәртебесі «Қолданыста»
болып ауыстырылады. «Басып шығару үшін нұсқа» бөлімінде PDF форматында
қалыптастырылған файл орналастырылған, қарау және жүктеу үшін белсенді сілтемеге
басу керек.

Басып шығару үшін нұсқада мыналар қамтылған:
Тараптардың деректемелері
 Үлгі электрондық
 Үлгі емес электрондық

Бұдан әрі «Шарт және келісу» қойындысына өту қажет.
Шарттың үлгі нысанын таңдаған кезде толтыру үшін міндетті алаптарды толтыру қажет.

Сатып алу нысанының түріне сәйкес шарттың үлгі нысаны Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидатына сәйкес бейнеленеді.

«Басшы» алабында шартқа қол қоятын қызметкерді таңдау қажет. Ескерту: «Басшы (қол
қою құқығы)» өкілеттігін қоюды ұйымның әкімшісі «Қатысушының-Қызметкердің
бейіні» бөлімінде жүзеге асырады Қол қою құқығымен осы қызметкерлер қол қою үшін
үлгі шарттың мәтінінде басшылар тізімінде бейнеленеді.
Шарттың үлгі емес нысанын таңдаған кезде шартты қоса жалғау нысанында шарт
файлын таңдау және оған ЭЦҚ қою қажет. Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)»
өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

Файлға қол қойғаннан кейін «Шартты жүктеу»-ге басу қажет.

Бұдан әрі келісуге өту қажет (қара. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)

2.29.1.
ҚР тіркелген резиденттер болып табылмайтындар үшін және
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен шарт
жобасын құру
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындардың қатысуымен (осы өнім берушілер үшін «Қатысушының бейіні» «Қатысушының атрибуттары» бөлімінде «Резидент» белгісі көрсетілмеген) сатып алу
бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс» сатып алу
тәсілі бойынша шартты құрған кезде «Жалпы» қойындысында Ошибка! Источник
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. т. шартына ұқсас шартты
жасау нысанын таңдау үшін ашылма тізім бейнеленеді.

2.29.2.
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартқа
техникалық ерекшелік
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартты жасаудың үлгі нысанын таңдаған
кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушыға шартқа техникалық ерекшелікті қоса
жалғау қажет, ол үшін «Шарт нысаны» қойындысына өту және шарт нысанын (лотты)
таңдау қажет.
Шарт нысаны бойынша ашылған мәліметтерде шарттың осы нысаны бойынша
техникалық ерекшелікпен файлды қоса жалғау үшін нысан бейнеленеді.

Файлды қоса жалғағаннан және қол қойғаннан кейін «техникалық ерекшелікті жүктеуді»
басу қажет.

2.30.

Шарт сомасының өзгеруі

Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының
сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім беруші «Шарт нысандары»

қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін азайту жолымен шарт сомасын
өзгертуге бастама жасай алады.
Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында
шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда
«Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін түзете алады.

2.31.

Ерекшеліктер бойынша сомаларды қосу

ММ болып табылатын тапсырыс берушілер үшін ПДФ форматында шартты қалыптастыру
алдында шарт нысаны бойынша қажетті ерекшеліктерді қосу және ерекшеліктер бойынша
сомаларды толтыру міндетті шарт болып табылады, олар бойынша бұдан әрі
Қазынашылықтың аумақтық органында АҚМ тіркеуге арналған өтінімдер жіберіледі.
Ерекшеліктер бойынша шарт сомасын бөлу Қазынашылықтың аумақтық органында
шартты тіркеу үшін қажет.

Соманы толтыру үшін ол бойынша сома толтырылатын ашылма тізімнен ерекшелікті
таңдау, «ҚҚС-сыз ерекшелік сомасы» алабында ҚҚС-сыз соманың тиісті мәнін енгізу
және «Сақтау»-ды басу қажет. Жүйе ерекшеліктер бойынша сомалардың кестесінде
«Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында Өнім берушінің ҚҚС төлеушісінің
белгісін қоюды ескере отырып сақталған мәнді бейнелейді.
МАҢЫЗДЫ
Сомаларды толтырған кезде мынадай тексерістер жүзеге асырылады:

Барлық ерекшеліктер бойынша сомалар мәндерінің сомасы лот бойынша қорытынды
сомаға (шарт нысанына) тең болуы тиіс.
Ерекшеліктер бойынша сомаларды дұрыс емес толтырған кезде жүйе қателік
туралы ескерту шығаратын болады және шартты қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қаржыландыру көзі алабында «Демеушілік және
қайырымдылық көмек қаражаттарының есебінен» немесе «Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына трансферттер есебінен» көрсетілген болса, «Бекітілген қаржылық жылға
ерекшелік» бөлімі жоқ болады, «Қазынашылық» қойындысын толтыру талап етілмейді.

2.32.

Шарт жобасын жою

Шарт «Шарт жобасы» мәртебесінде ғана жойылуы тиіс, шартты жою үшін
пиктограммасына басу талап етіледі.

2.33.

Тапсырыс берушінің шартты келісуі

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.34.

Өнім берушінің шартты келісуі

Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, Өнім беруші
шартты келісу үшін «Менің шарттарым», «Жұмыс бөлме» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгілер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Егжейтегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес келеді, өнім
берушінің мәртебесі «Жеңімпаз». Шартты редакциялау үшін
қажет.

пиктограммасына басу

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қойындысында шарт бойынша жалпы
ақпарат бар. Қосымша деректерді қарау үшін «Шарт нысандары» қойындысына өту қажет.

«Шарт және келісу» қойындысында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.
Өнім беруші «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басқаннан кейін, шарттың
мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» болып ауысады.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін
редакциялау пиктограммасына басу, «Шарт
және келісу» қойындысына өту қажет. Өнім беруші енгізген деректерді қарау қажет.
Енгізілген деректермен келіскен жағдайда «Мен осы шартпен келісемін» терезесінде
қанатбелгі қою және «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.35.

Келісуді кері қайтару

Келісу немесе қол қою кезеңінде шарт жобасына өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда,
«Келісуді кері қайтару» бастырмасына басу талап етіледі. Осы бастырма «Қолданыста»
мәртебесіне (Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді,
Тапсырыс берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, Қазынашылықта тіркелуде мәртебелерінде) шарт енгенге дейін
белсенді.

2.36.

Шартқа қол қою

Өнім беруші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы
шартпен келісемін» алабында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» бастырмасына басу
қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты
қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру»
бастырмасын бейнелейді.

«Шартты қалыптастыру» бастырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды
қалыптастырады, оны қарау үшін белсенді сілтемеге басу қажет.
Ескерту: Егер келісуді кері қайтару қажет болса, «Келісуді кері қайтару»
бастырмасына басу талап етіледі, содан кейін келісу процесі қайтадан қолжетімді
болады.

Шартқа қол қою үшін «Қол қою» бастырмасын пайдалану талап етіледі.
Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға
құқылы.

2.37.

Басып шығару нысанын қалыптастыру

Тапсырыс беруші және Өнім беруші тарапынан шартқа қол қойғаннан кейін шартты қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» ішкі қойындысы) «Басып
шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасы қолжетімді болады. Қол қойған ЭЦҚ
туралы ақпаратты қарау үшін «Көрсету» бастырмасына басу қажет.

«Басып шығару үшін нұсқаны қалыптастыру» бастырмасын басқаннан кейін шарт
қалыптастырылғаны туралы хабарлама бейнеленеді, шарттың мәртебесі «Қолданыста»
болып ауыстырылады. «Басып шығару үшін нұсқа» бөлімінде PDF форматында
қалыптастырылған файл орналастырылған, қарау және жүктеу үшін белсенді сілтемеге
басу керек.

Басып шығару үшін нұсқада мыналар қамтылған:
Тараптардың деректемелері
 Үлгі электрондық
 Үлгі емес электрондық

Бұдан әрі «Шарт және келісу» қойындысына өту қажет.
Шарттың үлгі нысанын таңдаған кезде толтыру үшін міндетті алаптарды толтыру қажет.

Сатып алу нысанының түріне сәйкес шарттың үлгі нысаны Мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асыру қағидатына сәйкес бейнеленеді.

«Басшы» алабында шартқа қол қоятын қызметкерді таңдау қажет. Ескерту: «Басшы (қол
қою құқығы)» өкілеттігін қоюды ұйымның әкімшісі «Қатысушының-Қызметкердің
бейіні» бөлімінде жүзеге асырады Қол қою құқығымен осы қызметкерлер қол қою үшін
үлгі шарттың мәтінінде басшылар тізімінде бейнеленеді.
Шарттың үлгі емес нысанын таңдаған кезде шартты қоса жалғау нысанында шарт
файлын таңдау және оған ЭЦҚ қою қажет. Шартқа «Басшы (қол қою құқығы)»
өкілеттігімен қызметкерлердің тізбесі ғана қол қоюға құқылы.

Файлға қол қойғаннан кейін «Шартты жүктеу»-ге басу қажет.

Бұдан әрі келісуге өту қажет (қара. Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка!
Источник ссылки не найден.)

2.37.1.
ҚР тіркелген резиденттер болып табылмайтындар үшін және
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс тәсілімен шарт
жобасын құру
ЭЦҚ-мен ҚР салық төлеушілері ретінде тіркелген, ҚР резиденттері болып
табылмайтындардың қатысуымен (осы өнім берушілер үшін «Қатысушының бейіні» «Қатысушының атрибуттары» бөлімінде «Резидент» белгісі көрсетілмеген) сатып алу
бойынша, сондай-ақ «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша конкурс» сатып алу
тәсілі бойынша шартты құрған кезде «Жалпы» қойындысында Ошибка! Источник
ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден. т. шартына ұқсас шартты
жасау нысанын таңдау үшін ашылма тізім бейнеленеді.

2.37.2.
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартқа
техникалық ерекшелік
Тікелей жасау жолымен бір көзден алу тәсілімен шартты жасаудың үлгі нысанын таңдаған
кезде Тапсырыс беруші рөлімен пайдаланушыға шартқа техникалық ерекшелікті қоса
жалғау қажет, ол үшін «Шарт нысаны» қойындысына өту және шарт нысанын (лотты)
таңдау қажет.
Шарт нысаны бойынша ашылған мәліметтерде шарттың осы нысаны бойынша
техникалық ерекшелікпен файлды қоса жалғау үшін нысан бейнеленеді.

Файлды қоса жалғағаннан және қол қойғаннан кейін «техникалық ерекшелікті жүктеуді»
басу қажет.

2.38.

Шарт сомасының өзгеруі

Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт жобасының
сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім беруші «Шарт нысандары»
қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін азайту жолымен шарт сомасын
өзгертуге бастама жасай алады.
Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау алдында
шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық азайған жағдайда
«Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» алабының мәнін түзете алады.

2.39.

Ерекшеліктер бойынша сомаларды қосу

ММ болып табылатын тапсырыс берушілер үшін ПДФ форматында шартты қалыптастыру
алдында шарт нысаны бойынша қажетті ерекшеліктерді қосу және ерекшеліктер бойынша
сомаларды толтыру міндетті шарт болып табылады, олар бойынша бұдан әрі
Қазынашылықтың аумақтық органында АҚМ тіркеуге арналған өтінімдер жіберіледі.
Ерекшеліктер бойынша шарт сомасын бөлу Қазынашылықтың аумақтық органында
шартты тіркеу үшін қажет.

Соманы толтыру үшін ол бойынша сома толтырылатын ашылма тізімнен ерекшелікті
таңдау, «ҚҚС-сыз ерекшелік сомасы» алабында ҚҚС-сыз соманың тиісті мәнін енгізу
және «Сақтау»-ды басу қажет. Жүйе ерекшеліктер бойынша сомалардың кестесінде
«Тапсырыс беруші және өнім беруші» қойындысында Өнім берушінің ҚҚС төлеушісінің
белгісін қоюды ескере отырып сақталған мәнді бейнелейді.
МАҢЫЗДЫ
Сомаларды толтырған кезде мынадай тексерістер жүзеге асырылады:
Барлық ерекшеліктер бойынша сомалар мәндерінің сомасы лот бойынша қорытынды
сомаға (шарт нысанына) тең болуы тиіс.
Ерекшеліктер бойынша сомаларды дұрыс емес толтырған кезде жүйе қателік
туралы ескерту шығаратын болады және шартты қалыптастыруға мүмкіндік
бермейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер қаржыландыру көзі алабында «Демеушілік және
қайырымдылық көмек қаражаттарының есебінен» немесе «Жергілікті өзін-өзі басқару
органдарына трансферттер есебінен» көрсетілген болса, «Бекітілген қаржылық жылға
ерекшелік» бөлімі жоқ болады, «Қазынашылық» қойындысын толтыру талап етілмейді.

2.40.

Шарт жобасын жою

Шарт «Шарт жобасы» мәртебесінде ғана жойылуы тиіс, шартты жою үшін
пиктограммасына басу талап етіледі.

2.41.

Тапсырыс берушінің шартты келісуі

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.

Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.42.

Өнім берушінің шартты келісуі

Тапсырыс беруші шартты толтырғаннан және келісуге жібергеннен кейін, Өнім беруші
шартты келісу үшін «Менің шарттарым», «Жұмыс бөлме» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді сүзгілер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Егжейтегжейлі іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес келеді, өнім
берушінің мәртебесі «Жеңімпаз». Шартты редакциялау үшін
қажет.

пиктограммасына басу

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қойындысында шарт бойынша жалпы
ақпарат бар. Қосымша деректерді қарау үшін «Шарт нысандары» қойындысына өту қажет.

«Шарт және келісу» қойындысында шарт жобасы орналастырылады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың/қызметтердің)
тізбесі және шартты келісу кезеңдері бейнеленеді. Шарт бойынша барлық міндетті
алаптар толтырылғаннан кейін «Келісуге шарттты жіберу» бастырмасын басу қажет.
Шартты тез толтыру үшін «Енгізу нысаны» қойындысына өту ұсынылады. Қандай да бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемеге басу қажет, енгізу нысаны бейнеленеді.

«Келісу» қойындысында келісу бойынша Тапсырыс берушінің және Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша мәселелер туындаған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге хабар
жібере алады, ол үшін енгізуге арналған алапта мәселе мәтінін орналастыру және
«Хабарды жіберу» бастырмасына басу қажет.
Өнім беруші «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басқаннан кейін, шарттың
мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» болып ауысады.

Шартпен жұмысты жүзеге асыру үшін
редакциялау пиктограммасына басу, «Шарт
және келісу» қойындысына өту қажет. Өнім беруші енгізген деректерді қарау қажет.
Енгізілген деректермен келіскен жағдайда «Мен осы шартпен келісемін» терезесінде
қанатбелгі қою және «Келісуге шартты жіберу» бастырмасына басу қажет.

2.43.

Келісуді кері қайтару

Келісу немесе қол қою кезеңінде шарт жобасына өзгерістер енгізу қажет болған жағдайда,
«Келісуді кері қайтару» бастырмасына басу талап етіледі. Осы бастырма «Қолданыста»

мәртебесіне (Өнім берушіге келісуге жіберілді, Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді,
Тапсырыс берушіде қол қойылуда, Өнім берушіде қол қойылуда, Келісуді аяқтау күтілуде,
Тіркеуге жіберуге дайын, Қазынашылықта тіркелуде мәртебелерінде) шарт енгенге дейін
белсенді.

2.44.

Шартқа қол қою

Өнім беруші шартпен келіскеннен кейін, Тапсырыс берушіге шарт жобасын қарау
нысанында «Шарт және келісу» қойындысында («Шарт» кіші қойындысы) «Мен осы
шартпен келісемін» алабында қанатбелгі қою және «Келісуді аяқтау» бастырмасына басу
қажет.

Шартқа «Тапсырыс берушіде қол қойылуда» мәртебесі меншіктеледі.

Экранда «Шарт бекітілді, тапсырыс беруші оның мазмұнымен келіседі, құжатты
қалыптастыру күтілуде» хабарламасы бейнеленеді. Жүйе «Шартты қалыптастыру»
бастырмасын бейнелейді.

