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1. Сатып алу өткізу (комиссияға қатысу) 

 

1.1. Тапсырыс берушінің сатып алу өткізуге арналған өтінімдерімен жұмыс 

 

1.1.1. Тапсырыс берушінің сатып алу өткізуге арналған өтінімдерін іздеу 

және қарау 

 

Cатып алушылардың сатып алуға арналған өтінімдерін қарау үшін, «Жұмыс кабинеті» - 

«Тапсырыс берушілердің өтінімдері» тарауына өту қажет. 

 

 

Тапсырыс берушілердің өтінімдері кесте түрінде берілген.  

 

Өтінімдерді қарау нысанында, қажет болғанда өтінімдерді іздеу сүзгісін пайдалануға 

болады.  



 

 

1.1.2. Тапсырыс берушінің сатып алу өткізуге арналған өтінімдерін қабыл 

алмау 

 

Өтінімді Тапсырыс берушіге қайтару үшін керек өтінімдер жолында  таңдауға белгі қою 

және «Тапсырыс берушіге қайтару» батырмасын басу: 

 

Өтінім берушінің өтінімін қабыл алмаған кезде, өтінімді қайтару себебін толтырып, 

«Жіберу» батырмасын басу қажет: 

 

 

1.2. Сатып алуларды іздеу 

 

Сатып алуларды іздеу үшін көпшілікке қолжетімді «Сатып алу» – «Лоттарды іздеу»  

немесе «Хабарландыруларды іздеу» тарауына өту қажет. 



 

«Лоттарды іздеу» тарауында сүзгінің көмегімен  тапсырыс берушінің БСН, лоттар атауы 

немесе ТЖҚК, тәсілі және т.б. бойынша лоттарды іздеуді пайдаалануға болады. Бұл үшін 

іздеу параметрін көрсету және «Табу» батырмасын басу қажет. 

 

 

 «Хабарландыруларды іздеу» тарауында сондай-ақ берілген параметрлер бойынша іздеуді 

жүзеге асыруға 



болады.

 



1.3.  «Баға ұсыныстарын сұрату» тәсілімен сатып алуды ұйымдастыру және 

өткізу 

1.3.1. Хабарландыру жобасын жасау 

1.3.1.1. Лоттарды таңдау және лоттар бойынша деректерді 

енгізу 
 

Хабарландыруды жасау үшін «Жұмыс кабинеті» тарауына өтіп, «Хабарландыру жасау» 

тармағын таңдау қажет. 

 

 

Бұдан әрі хабарландыру жобасын жасау нысаны ашылады. 

 

 «Хабарландыру жобасын жасау»  тарауы келесі жолдар мен батырмалардан тұрады: 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу типі  Қолмен толтырылады.  Мәндерінің бірі таңдалады: 

Алғашқы немесе қайта. 



 

Барлық жолдарды толтырғаннан кейін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе: Келесі қадамға өткеннен кейін, жүйе хабарландыруды «Жұмыс кабинеті» - 

«Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба» мәртебесінде 

автоматты түрде сақтайды: 

 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртбесі 

бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді. 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде сатып алу жүргізу  мәнінің түрі мен  белгісі, тәсілі 

бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. Лотты (тарды) белгілеп, 

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу керек: 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Мәндерінің бірі таңдалады: 

Жұмыс; 

Көрсетілетін қызмет; 

Тауар. 

Қазақ тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 

Сатып алу 

өткізу белгісі 

Қоғамдық бірлестіктер құрған ұйымдар арасында сатып алу өткізу қажет 

болған жағдайда,осы белгісі бар жолға қанат белгісін қою талап етіледі.   

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың толтырылғанын 

текереді. 



 

 

Таңдалған лоттарды тексеру нысанында мынадай батырмалар бар: 

«Таңдалғандарды алып тастау» - алдындағы терезеге қайтару және лоттарды қайтадан 

таңдау үшін;  

«Бұдан әрі» - сатып алу жасау рәсімін жалғастыру үшін. 

 

  

  «Тауар»  сатып алу мәні бар лоттар үшін жеткізу шарттарын міндетті түрде көрсету 

қажет, бұл үшін түсіп тұратын тізімнен «Жеткізу шарты» жолынан  Incoterms 

халықаралық анықтамалығына сәйкес жеткізу әдісін таңдау қажет.  

 

 

 

1.3.1.2. Техникалық өзіндік ерекшелікті жасау 
 

Сатып алынатын «Тауарға» арналған техникалық өзіндік ерекшелікті қарау және 

редакциялау үшін    таңдалған лот жолындағы «Техникалық өзіндік ерекшелік» 

бағанының «Толтыру» белсенді сілтемесін басу керек.  

Жаңа терезеде пайдаланушыға техникалық өзіндік ерекшелік үлгісі бейнеленеді, онда 

қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 



сипаттамасын және талап етілетін атқарымдық, техникалық, сапалық және пайдалану 

сипаттамаларын міндетті түрде толтыра отырып, лот туралы ақпарат көрсетіледі: 

 

Бұдан әрі «Сақтау» батырмасын басу қажет: 



 

Деректерді сақтағаннан кейін, «Техникалық өзіндік ерекшелікті бекіту» батырмасын 

басқан кезде жүйе .pdf форматында құжатты қалыптастырады. 

 

 

Бұдан әрі техникалық өзіндік ерекшелікке электрондық-цифрлық қолтаңба қою қажет: 

 

Назар аударыңыз! Қалыптасқан және қол қойылған техникалық өзіндік ерекшелікті  

редакциялауға тыйым салынады.  Қалыптасқан техникалық өзіндік ерекшелікке өзгерістер 

енгізу қажет болған жағдайда, «Техникалық өзіндік ерекшелікті алып тастау» батырмасын 

пайдаланыңыз. 



 

  «Көрсетілетін қызмет» немесе  «Жұмыс» сатып алу мәнінің түрлері  үшін техникалық 

өзіндік ерекшелікті қоса тіркеу үшін,  таңдалған лот  жолында «Техникалық өзіндік 

ерекшелік» бағанының «Қоса тіркеу» белсенді сілтемесін басу керек.  

 

 

Бұдан әрі жүйе техникалық өзіндік ерекшелік файлын  қосу тіркеу үшін нысанды 

бейнелейді: 

 

Жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге  арналған техникалық өзіндік ерекшелікті қосу 

үшін қоса тіркелген файлдар нысанында  «Шолу» батырмасын басып, элктрондық-

цифрлық қолтаңба қою  және «Жабу» батырмасын басу керек. 

 



Қажет болғанда «Қосу» батырмасын басып, бірнеше файлды қоса тіркеуге немесе «Алып 

тастау» әрекетін таңдап  файлды алып тастауға болады: 

 

 

Техникалық өзіндік ерекшелікты тіркегеннен/толтырғаннан кейін «Бұдан әрі» 

батырмасын басу қажет. 

Назар аударыңыз! Техникалық өзіндік ерекшелікті қоса тіркемей/толтырмай «Бұдан әрі» 

батырмасын басқан кезде жүйе мынадай қатені береді: 

 

1.3.1.3. Шарт жобасын толтыру 

 

Сатып алу жасау нысанында электрондық шарт жобасын қарау және редакциялау үшін 

«Шарт жобасы» белсенді сілтемесін басу керек. 

 

Жаңа терезеде орыс және қазақ тілдерінде шарт жобасының үлгісі бейнеленеді. 



 

 

Қажет болғанда шарттың үлгі жобасына тармақтар қосуға болады, бұл үшін қалқыма 

терезедегі «Тармақ қосу» батырмасын басып, қазақ және орыс тілдерінде  тармақ атауын 

толтыру және «Сақтау» батырмасын басу қажет. 

 

Толтыру үшін міндетті жолдарды  «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінде қарап, 

толтыруға болады: 

 

Сілтемеге басқан кезде жүйе екі тілде деректерді енгізу/таңдау терезесін бейнелейді: 



 

2 тілде шарт жобасының үлгісін толтырғаннан кейін,    *.pdf  форматында электрондық 

шарт жобасын қалыпастыру үшін «Шарт жобасын бекіту» батырмасын басу қажет.  

 

Қалыптасқан шарт жобасына ЭЦҚ қою қажет.  

 

Егер шарт жобасы қалыптасса, онда редакциялау қажет болғанда  «Шарт жобасын  

шақырып алу»  әрекетін жасау керек.  

Ескертпе! Шарт жобасын толтыру нысанында пайдалану ыңғайлылығы үшін мынадай 

батырмалар бар:  

 



«Пайдаланушы үлгісін сақтау» - осы түрде келесі сатып алуды жариялған кезде пайдалану 

үшін қосылған тармақтары мен толтырылған деректерімен шарт жобасының үлгісін 

сақтауға мүмкіндік береді. 

«Үлгіні қолдану» - батырма түсіп тұратын тізімнен сақталған пайдаланушы үлгілерін 

таңдауға қызмет етеді; 

«Таңдалған пайдаланушы үлгісін алып тастау» - батырма таңдалған пайдаланушы үлгісін  

алып тастауға қызмет етеді.  

Шарт жобасына қол қойғаннан кейін «Құжаттама тізіміне оралу» батырмасын, одан соң 

«Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

 

1.3.1.4. Хабарландыру жариялау 
 

Бұдан әрі жүйе сатып алуды жариялау мерзімдерін енгізу үшін терезені бейнелейді.  

 

Мерзімдерін көрсеткеннен кейін, «Алдын ала қарау» батырмасын басу қажет.  Күні дұрыс 

көрсетілмеген жағдайда, жүйе сатып алуды алдын ала қарау үшін терезені бейнелейді.  

Хабарландыруды жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу керек. 

Назар аударыңыз! Хабарландыруды жариялар алдында енгізілген деректердің 

дұрыстығын тексеріңіз. Жарияланған сатып алу редакциялауға жатпайды.  

 Жариялағаннан кейін «Жарияланды» мәртебесі беріледі. 



 

Жарияланған хабарландыру Ұйымдастыруға қарау үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің  

хабарландыруларым (ұйымдастырушы)» тарауында қолжетімді.   

 

 

1.3.2. Қорытындыларын шығару 

 

Баға ұсыныстарын қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін автоматты түрде ашу, баға 

ұсыныстарын салыстыру және   қорытындыларын шығару жүргізіледі. 

Қорытындыларды қарау үшін сатып алуды қарау нысанына өтіп, «Хаттаманы қарап 

шығу» батырмасын басу керек 

 

Хабарландыруға «Аяқталды» мәртебесі беріледі. 

 

 

 

 



1.3.3. Сатып алуды болдырмау 

 

Акт бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзушылық айқындалуына 

байланысты, Сатып алуды болдырмау атқарымы хабарландыру жариялаған сәттен бастап 

шарт жасасқанға  дейін қолжетімді: 

 сот органдарының; 

 прокуратура органдарының; 

 мем. қарж. бақылау  органдарының. 

Сатып алуды болдырмауды жүргізу үшін Хатшыға хабарландыруды қарау нысанындағы 

әрекеттер тізімінен «Сатып алуды болдырмау» әрекетін таңдау қажет. 

 

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, барлық сатып алуға, сондай-ақ жекелеген 

лоттарға сатып алуды болдырмауға болады.  

 Осы әрекетті орындағаннан кейін ескерту хабарламасы бейнеленеді. 

 

«Жоқ» батырмасын басқан кезде, жүйе сатып алуды қарау нысанына қайта әкеледі. 

Болдырмауды орындау үшін «Иә» батырмасын басу қажет, лоттарды таңдау үшін нысан 

бейнеленеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сатып алу  болмай қалса және лот бір көзден алу (БКА) 

тәсілімен  не хабарландыруды қайталап жариялау үшін сатып алуға қосылса, онда БҰС 

тәсілімен сатып алуды болдырмау үшін, БКА сатып алуды не қайта сатып алуды 

болдырмау қажет, одан соң БҰС тәсілімен сатып алуды болдымау керек.  БКА лоты сатып 

алуға не қайта сатып алуға қосылса, Жүйе келесі хабарламамен нысанды бейнелейді: 



 

БКА сатып алуды не қайта сатып алуды болдырмағаннан кейін лот БҰС тәсілімен сатып 

алуды болдырмау үшін қолжетімді болады.   

Лоттарды таңдау лоты бар жолға қанат белгісін қою арқылы жүзеге асырылады, одан соң 

«Таңдалған лоттар бойынша сатып алуды болдырмауды жүргізу» батырамасын басу 

қажет.  

 

 

Болдырмау нысаны бейнеленеді, онда болдырмауға негіз болып табылатын сканирленген 

электрондық құжатты қоса тіркеу және болдырмау негіздері бойынша ақпаратты толтыру 

қажет. 



 

Сатып алуды болдырмау нысаны келесі жолдардан тұрады: 

Жол атауы Жолдың мәні 

Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 

толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 

- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Орган атауы Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 

көрсету қажет. 



Файлды таңдаңыз Батырма болдырмау негізі болып табылатын құжатты 

қоса тіркеуге арналған. 

 

 Барлық жолдарды толтырып, қажетті файлды қоса тіркегеннен кейін «Болдырмау 

жүргізу» батырмасын басу қажет 

 Барлық лоттарды болдырмаған кезде, сатып алуда  болдырмау себептерін көрсете 

отырып, автоматты түрде қорытындылар хаттамасы қалыптасады. Сатып алуда бірнеше 

лот болған жағдайда, бір лоттың болдырмаған кезде, лот мәртебесі Болдырылмадыға 

өзгереді және қорытындылар хаттамасында жариялағаннан кейін осы лоттың болдырмау 

себебі көрсетіледі. 

Сондай-ақ болдырылмаған лот жаңа сатып алу жариялау үшін пулға оралады. 

Ескертпе. »Шарт жобасы» мәртебесімен шарт болған кезде, сатып алуда 

болдырмауды орындау үшін осы шартты алып тастау қажет. 

 Тоқтата тұру, жалғастыру және болдырмау әрекеті «Тоқтата тұру/Жалғасы/сатып алуды 

болдырмау» қосымша бетінде бейнеленеді 

 

Назар аударыңыз! Сатып алуды болдырмау  хабарландыру бойынша барлық лоттар 

бойынша не ішінара «Аяқталды» мәртебесінде жасалған жағдайда, жүйе сатып алуды 

болдырмауды ескере отырып, қорытындылар хаттамасын қайта қалыпастырады.   

1.3.4. Хабарландыру жасаушыны өзгерту 

Хабарландыру жасаушыны өзгерту атқарымы  егер хабарландыруды жасаушыда «Ұйым 

қызметкері» тарауында «Бұғатталды» мәртебесі тұрса, хабарландырулардың 

«Жарияланды», «Жарияланды (баға ұсыныстарын  қабылдау), «Өтінімдерді қарау», 

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру», «Аяқталды» мәртебелерінің бірімен «Ұйым 

әкімшісі» рөліндегі пайдаданушыға ғана қолжетімді,. 

Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Хабарландыру 

жасаушыны өзгерту» тармағын басу керек. 



 

Ашылған нысанда Жүйе  хабарландыруды жасаушы «Бұғатталған» мәртебесімен  

хабарландыруды бейнелейді. Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін  хабарландыруды 

таңдаңыз не  оларда  сол бір хабарландыру жасаушы болатын бірнеше хабарландыруды 

таңдауға болады және «Хабарландыру жасаушыны өзгерту» батырмасын басу керек. 

 

Ашылған нысанда Жүйе хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін таңдалған 

хабарландырулар тізімін бейнелейді.   «Таңдау» батырмасын басу қажет және 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе хабарландыру жасаушы (бұғатталған!)  

ұйымның пайдаланушыларын бейнелейді. Пайдаланушыны таңдау қажет  

 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе бұғатталған пайдаланушылард қоспағанда, 

хабарландыру жасаушы ұйымның  пайдаланушыларын бейнелейді. «Таңдау» батырмасын 

басып, пайдаданушыны таңдау қажет.  



 

Өзгерісті сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін 

Жүйе өзгерісті сақтайды. 

 

1.3.5. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілінің өзгеруі  

 

Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілін өзгерту үшін «Ұйымдастырушы» рөлімен 

Жүйеде авторландыру қажет. 

Назар аударыңыз! Өзгерту   Хатшыға не хабарландыруды Жасаушыға ғана  

хабарландырулардың «Жарияланды», «Жарияланды (баға ұсыныстарын  қабылдау) 

мәртебесі текқана болғанда қолжетімді. 

«Жұмыс кабинеті – Менің хабарландыруларым (Ұйымдастырушы)» мәзіріне өту.   



 

 

Хабарландыруды ашу қажет.  Хабарландыруда «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде  

«Өкілдің деректерін өзгерту» тармағын басу керек 

 

 «Өкілдің деректерін өзгерту» нысанында Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

өкілін өзгерту және «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу. Жүйе енгізілген деректерді 

сақтайды  



 

1.3.6. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүктеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттар (шарт жобасы/техникалық өзіндік ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 

- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

«Ашық конкурс» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу 

1.4. «Ашық конкурс» тәсілімен сатып алуды ұйымдастыру және өткізу 

1.4.1. Хабарландыру жасау және жариялау 

 



Хабарландыру жасауды  жүйеде «Ұйымдастырушы» рөлімен пайдаланушы жүзеге 

асырады. 

Хабарландыру жасау үшін пайдаланушының жеке кабинетінде  «Жұмыс кабинеті» 

тарауына өтіп, «Хабарландыру жасау» мәзірін таңдау керек. 

Ескертпе:  Мемлекеттік сатып алудың веб-порталында бірдей жолдары бар бірнеше 

өтінімде сатып алу, оның ішінде  әр түрлі тапсырыс берушіге жіберілген өтінімдерді 

құруға мүмкіндік беріледі. 

 

 

 Экранда хабарлама жасау нысаны бейнеленеді. 

 

Сатып алу мүгедектер ұйымы арасында өткізілген жағдайда, хабарландыру жобасын 

жасау нысанына «Мүгедектер ұйымы арасында сатып алу» белгісін қою қажет. 

 Ұйымдастырушы бірыңғай ұйымдастырушы тізілімінде тұрған жағдайда, жүйе  бірыңғай 

ұйымдастырушы сияқты хабарландыру жариялауға мүмкіндік береді, бұл үшін «бірыңғай 

ұйымдастырушы» белгісін қою қажет. 

 



 «Хабарландыру жобасын жасау»  тарауы мынадай басқару элементтерінен тұрады 

 

Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба» 

мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу типі Қолмен толтырылады.  Мәндерінің бірі таңдалады: 

Алғашқы немесе қайта. 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Мәндерінің бірі таңдалады: 

Жұмыс; 

Көрсетілетін қызмет; 

Тауар. 

Қазақ тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 

Сатып алу 

өткізу белгісі 

 Сатып алу  мүгедектер ұйымы арасында өткізілген жағдайда, 

«Мүгедектер қоғамдық бірлестігі құрған ұйымдар арасында сатып алу» 

белгісін қою қажет. 

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың толтырылғанын 

текереді. 



Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртбесі 

бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді 

  «Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін сатып алу өткізу  тәсілі,  мәні мен белгілері 

бойынша қойылған өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. 

1.4.1.1. Лоттарды таңдау және лоттар бойынша деректерді 

енгізу 
 

Лотты хабарландыру жобасына қосу үшін, сүзгілер жинағын қолдана отырып, іздеуді 

пайдалануға болады. 

 

Лотты таңдауды жүзеге асыру үшін талап етілген лотты қанат белгісімен белгілеу және 

«Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын басу қажет. Бұдан соң  қосылған лотты қарау 

бетіне өту болады.  Таңдалған лотты алып тастау қажет болған жағдайда талап етілген 

лотты қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген лоттарды алып тастау» батырмасын басу 

қажет,  сатып алу жобасына лоттарды қосымша қосу қажет болған жағдайда, «Қолжетімді 

лоттар» қосымша бетіне өтіп, қосымша лоттарды таңдауды жүзеге асыру керек. Келесі 

бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 



 

Жүйе таңдалған лоттардың қарау нысанын бейнелейді. Бұл қадамда «Тауар» сатып алу 

мәнінің түрі үшін жеткізу жағдайын толтыру 

қажет.

 

1.4.1.2. «Жұмыс» мәнінің түрі үшін лоттар бойынша деректер 

қосу 
 Сатып алу мәнінің түрі жұмыс болып табылған жағдайда, лоттар бойынша деректерді 

қосу нысанында демпингтің төмендегі белгілерінің бірін көрсету қажет: 

 Демпингті есептемегендегі жұмыс; 

 Демпингті есептегендегі жұмыс. 

 

 «Демпингті есептемегендегі жұмыс» белгісі таңдалған жағдайда, «Жұмыс», «Демпингті 

есептеуге арналған сома», «Объектілер салу  жобаларының кешенді ведомстволық 

емес/қала құрылысы сараптамасы бойынша» және «Жұмыс тәжірибесі» жолдары толтыру 

үшін белсенді емес. 



 

 «Демпингті есептегендегі жұмыс» белгісі таңдалған жағдайда,  «Объектілер салу  

жобаларының кешенді ведомстволық емес/қала құрылысы сараптамасы бойынша» 

белгісімен сатып алуды жариялауға мүмкіндік береді.  

 

  «Объектілер салу  жобаларының кешенді ведомстволық емес/қала құрылысы 

сараптамасы бойынша» белгісі таңдалса: 

 Жүйе «Жұмыс» жолын толтыруды белсенді емес етеді; 

   «Демпингті есептеуге арналған сома»  жолы толтыру үшін міндетті болып 

табылады. 

 

  «Объектілер салу  жобаларының кешенді ведомстволық емес/қала құрылысы 

сараптамасы бойынша» белгісі таңдалмаса: 

 Жүйе «Жұмыс» жолын міндетті түрде толтыруды белсенді етеді; 

    «Жұмыс» жолында  келесі мәндердің бірін таңдау қажет:  

 ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс; 

 ТЭН/ ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс. 

 

  «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» белгісі 



  «Жұмыс» жолында «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс»  мәні көрсетілген жағдайда,   

«Демпингті есептеуге арналған сома» жолын толтыру қажет 

Назар аударыңыз! Егер жұмыс мәнінде   «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» белгілері болса, 

онда «Демпингті есептеуге арналған сома» жолында  техникалық-экономикалық 

негіздемесі мен жобалау-сметалық құжаттамасына сәйкес соманы көрсету қажет.   

Ескертпе: өнім берушілерге сатып алуға қатысу үшін белгілі бір жұмыс тәжірибесі 

талап етілген жағдайда, Ұйымдастырушыға  толтыру үшін «Жұмыс тәжірибесі»  

жолы (міндетті болып табылмайды) қолжетімді. Жұмыс тәжірибесін  – қосымшадан 

қарауға болады (Лоттар тізбесі). 

ТЭН/ ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс 

  «Жұмыс»  жолында   «ТЭН/ ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс» мәні көрсетілген 

жағдайда,   «Демпингті есептеуге арналған сома» жолын толтыру қажет. 

Назар аударыңыз! -Жұмыстың «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» белгісі болса, онда  

«Демпингті есептеуге арналған сома» жолында техникалық-экономикалық негіздемеге, 

жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттамаға сәйкес соманы көрсету қажет.    

Жұмыстың «ТЭН мен ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс» белгісі болса, онда сомасын 

Тапсырыс беруші  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің  Құрылыс, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  және жер ресурстарын басқару істері жөніндегі 

комитеті Төрағасының 2015 жылғы 15 желтоқсандағы № 399-нқ бұйрығымен бекітілген, 

архитектура, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы № 97899 нөмірімен 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде тіркелген,   Қазақстан 

Республикасында құрылыс үшін жобалау жұмыстарының құнын анықтау жөніндегі 

мемлекеттік нормативтерге сәйкес есептейді.   

Ескертпе:  «Жұмыс тәжірибесі» жолы толтыру үшін қолжетімді емес. 

 Лот туралы ақпаратты қарау нысанынан лот бойынша белгіні қарауға болады. Бұл үшін 

лот нөміріне белсенді сілтемені басу қажет. 



 

1.4.1.3. «Көрсетілетін қызмет» мәнінің түрі үшін лоттар 

бойынша деректер қосу 
 

 Егер сатып алу мәнінің  түрі  «Көрсетілетін қызмет» болып табылған жағдайда,  

«Демпинг» белгісі редакциялауға жатпайды,  үндемеуі бойынша мәні -   «Демпингті 

есепке алғандағы көрсетілетін қызмет   (демпингті жүйе лот бойынша бөлінген сомадан 

есептейді). 

 

 

  «Инжинирингтік қызмет» жолына қанат белгісін қойған жағдайда, жүйе «Демпингті 

есептеуге арналған сома» жолын толтыруда талап етеді. 

Назар аударыңыз! Демпингті есептеуге арналған сома ТЭН мен ЖСҚ сәйкес көрсетіледі. 

ТЭН мен ЖСҚ болмаған жағдайда сома өздігінен есептеледі. 



 

 

 Лот туралы ақпаратты қарау нысанынан лот бойынша белгіні қарауға болады. Бұл үшін 

лот нөміріне белсенді сілтемені басу қажет 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін өкілдер бойынша деректерді қосу нысанына өту 

жүзеге асырылады.  

1.4.1.4. Өкілдер бойынша деректерді қосу 
 

 Өкілдер бойынша деректерді қосу бетінде өтінімнің әрекет ету мерзімін көрсету және 

ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілдері туралы деректерді толтыру қажет. 

 Ұйымдастырушы туралы деректерді толтыру үшін ұйымдастырушының аты белсенді 

сілтемесін басу қажет. Келесі нысан бейнеленеді. 

 



 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

 

Жол атауы Сипаттама 

Өтінімнің әрекет 

ету мерзімі 

Қолмен толтырылады. Өтінімнің әрекет етуінің ең аз  мерзімі 

күнтізбелік күн. Сандық мән. 

Ұйымдастырушы туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні  

Қолмен толтырылады. «Қосу» батырмасын басқан кезде 

қалқыма терезе бейнеленеді. Үндемеуі бойынша 

Ұйымдастырушы өкілеттігі бар пайдаланушылар ғана 

бейнеленеді. Пайдаланушыны таңдау «Таңдау» батырмасының 

көмегімен жүзеге асырылады  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер 

жинағының көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге 

асыруға болады). 

Лауазымы Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Байланысу 

телефоны 

Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады.. 

E-mail Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Ұйымдастыруш

ының банк 

деректемелері 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 

Өтінімді 

қамтамасыз ету 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 



 

«Қосу» батырмасын белсенді еткеннен кейін келесі терезе бейнеленеді. 

 

 

Тапсырыс беруші туралы деректерді толтыру үшін, Тапсырыс берушінің атауына белсенді 

сілтемені басу қажет. Төменде көрсетілген нысан бейнеленеді. 

 

 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

үшін банк 

деректемелеріі 



Өкілдің аты-жөні, 

Лауазымы,  Байланысу 

телефоны,  E-mail 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» нысаны сияқты 

толтырылады  

Құжаттаманы бекіткен 

адам 

Қолмен толтырылады.  

Бұйрық нөмірі Қолмен толтырылады. 

Бұйрықтың күні Қолмен толтырылады немесе күнтізбеден таңдалады.  

Банк деректемелері  «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

 

Ескертпе: Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі болса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 

Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі  болмаса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Тапсырыс беруші туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 

1.4.1.5. Конкурстық комиссияны қосу 
Хабарландыру жобасын жасаудың келесі қадамы Конкурстық комиссияны қосу болып 

табылады.  

 Егер сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы өткізсе, онда комиссияның ең аз құрамы 

комиссияның бес адамынан тұруы тиіс:  Төраға және комиссияның төрт мүшесі. Тақ сан. 

 Егер сатып алуды   ұйымдастырушы өткізсе, онда комиссияның ең аз құрамы -  Төраға 

және комиссияның екі мүшесі. Тақ сан. 

 

 

Конкурстық комиссия мүшесін таңдау «Қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. Қалқыма терезе бейнеленеді. Іздеуді мәндерін сүзгіден өткізудің енгізілген 

параметрлері бойынша жүзеге асыруға болады. 



 

 Комиссия мүшелерін қосу «Комиссия мүшелерін қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. 

1.4.1.6. Конкурстық құжаттаманы дайындау 
 

«Конкурстық құжаттаманы дайындау» қадамында Электрондық мемлекеттік сатып алуды 

өткізу қағидаларына сәйкес  конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың қалыптасқан 

тізімі бейнеленеді. 

Өнім берушіге сатып алуға қатысу үшін белгілі бір құжаттарды ұсыну талап етілген 

жағдайда, Хатшыға «өнім беру үшін міндеттілік» белгісін қою қажет.   

Құжат туралы ақпаратты қарау үшін Құжат туралы ақпаратты қарау үшін «Құжаттар 

атауы» жолында оның атауын басу қажет.  

 

1.4.1.7. Техникалық өзіндік ерекшелікті қалыптастыру 
 

 «Техникалық өзіндік ерекшелік» тарауына өту үшін құжаттаманың жалпы тізімінде  «2-

қосымша (Техникалық өзіндік ерекшелік)» белсенді гиперсілтемесін басу қажет.  Тауар 



мәнінің түрлері үшін қазақ және орыс тілдерінде сипаттамалары бар нысанды толтыру  

қажет, бұл үшін лот жолында «Толтыру» сілтемесін басу керек. 

 

Техникалық өзіндік ерекшелік нысаны бейнеленеді. 

 

Көрсетілетін қызмет немесе жұмыс мәнінің түрлері үшін жұмыстар немесе көрсетілетін 

қызметтер сипаттамасымен техникалық өзіндік ерекшелікті қоса тіркеу қажет,   бұл үшін 

«Лоттар бойынша құжаттарды қосу» нысанында «Қоса тіркеу» батырмасын басу талап 

етіледі. Құжаттардың жалпы тізіміне оралу үшін «Артқа оралу» батырмасын басу қажет. 

 

Техникалық өзіндік ерекшелік файлын қосу үшін терезе бейнеленеді. «Файлды таңдаңыз» 

батырмасын басу қажет, талап етілген файлды іздеу үшін терезе ашылады. Файл 

таңдалғаннан кейін ЭЦҚ көмегімен  қол қою және «Сақтау» батырмасын басу қажет. 



 

Ескертпе: Егер сатып алу мәнінің түрі Жұмыс болып табылса және хабарландыруда 

барлық лоттар үшін   "ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс" мәні толтырылса,  онда 

техникалық өзіндік ерекшелік өнім беруші үшін қоса тіркеуге міндетті емес болып 

табылады.    

Егер хабарландыруда   "ТЭН/ ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс" мәні толтырылған 

лоттар болса, онда техникалық өзіндік ерекшелік   "ТЭН/ЖСҚ әзірлеуге арналған 

жұмыс» толтырылған лоттар үшін тіркеуге міндетті .  

1.4.1.8. Лицензияларды қосу 
Сатып алуға қатысу Өнім берушілерден лицензия ұсынуды талап еткен жағдайда, онда 

Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында «Конкурстық құжаттаманы дайындау» 

қадамында өнім беруші үшін міндеттілік белгісін қою қажет. 

Лицензиялар түрін (–лерін) анықтау үшін «Лицензия» белсенді сілтемесін басу қажет.   

Талап етілген лицензияны сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға болады. Талап 

етілген лицензияны қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген лицензияларды қосу» 

батырмасын басу қажет.  

 



1.4.1.9. Рұқсаттар туралы деректерді толтыру 

 

 Сатып алуға қатысу Өнім берушіден рұқсат ұсынуды талап еткен жағдайда, онда 

Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында «Конкурстық құжаттаманы дайындау» 

қадамында өнім беруші үшін міндеттілік белгісін қою қажет . 

«Рұқсаттар» тізімін (-дерін) анықтау үшін «Рұқсат» белсенді сілтемесін басу қажет.  Талап 

етілген рұқсатты сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға болады. Талап етілген 

рұқсатты қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген рұқсаттарды қосу» батырмасын басу 

қажет.  

 

1.4.1.10. Конкурстық құжаттама мен 1-қосымшаны 

қалыптастыру. 
  

 Конкурстық құжаттаманы дайындау қадамында жүйе конкурстық құжаттама мен 1-

қосымшаны автоматты түрде қалыптастырады. Файлды қарау және қол қою үшін белсенді 

сілтеме түріндегі құжат атауын басу қажет.  

 

 Құжатқа қол қою нысаны бейнеленеді. Қарау үшін құжатқа белсенді сілтемені, құжатқа 

қол қою үшін «Қолтаңба қою» батырмасын басу қажет. 



 

Құжатқа қол қойылғаннан кейін ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының 

көмегімен қарауға болады. 

 

1.4.1.11. Шарт жобасын қалыптастыру 
 

Жүйе автоматты түрде қалыптастырған Шарт жобасын редакциялау және қарау үшін  

«Конкурстық құжаттаманы дайындау»  қадамында «Мемлекеттік сатып алу туралы шарт 

жобасы» белсенді сілтемесін басу керек.  

 

Ескертпе:  Егер сатып алу мәнінің  түрі  «жұмыс»  болып табылса, «Шарт үлгісі» 

бағанында түсіп тұратын тізімнен шарттың типін таңдау. 

 



«Пайдаланушы үлгісін сақтау» батырмасының көмегімен жиі пайдаланылатын шарттар 

нысанын сақтауға болады.  Сақталған үлгіні қолдану немесе алып тастау үшін «Шарттың 

пайдаланушылық үлгісі» терезесінде түсіп тұрған тізімнен  үлгіні таңдауды жүзеге асыру 

және тиісті батырманы басу қажет. 

 

 

 Толтыру үшін міндетті жолдарды «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінен қарауға 

болады .  

 

  Белсенді сілтемені басып, жолды толтыру және сақтау қажет. 

 

 



Шарт жобасына тармақтар мен тармақшалар қосуға рұқсат етіледі, бұл үшін «Тармақ 

қосу» белсенді сілтемесін басу қажет. 

 

 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 Шарт мәтініне тармақтар қосуға/алып тастауға сатып алуды жариялау 

сатысында шарт жобасын қалыптастырған кезде ғана болады!  

Егер Ұйымдастырушы шарт жобасында айқын  анықталған шарттармен сатып 

алуды жарияласа және өнім беруші шарт жобасында анықталған талаптармен келіссе, 

онда шарт жасасқан кезде шартқа өткізілетін мемлекеттік сатып алу мазмұны өзгеруіне 

әкелетін өзгерістер енгізуге жол берілмейді. 

Шарт жасасқан кезде байланысу деректері және Тапсырыс берушінің талаптарына 

сәйкес рұқсат етілген жолдар бөлігінде «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі» 

ММ атынан өзгеріс енгізіледі, атап айтқанда: қол қоюшы адам,  тараптардың 

деректемелері, төлем шарты, кепілдік мерзімі, қамтамасыз ету жарнасы үшін шот. 

 Осыған байланысты шарт жасасу сатысында сомаларды,ішінара төлемдерді және 

басқаларды анықтау бөлігінде тармақтар қосу мүмкін емес, яғни шартта ерекше  

жағдайларды, мысалы, ай сайынғы төлем сомасын  анықтау үшін, сатып алуды 

жариялаған кезде егер  бұл сомалар сатып алу қорытындыларына байланысты 

болса, төлемдер мен жарналар үшін есептерді сипаттайтын тармақтар енгізу қажет.    

Егер бұл сомалар сатып алу қорындыларына байланысты болмаса, онда хабарландыру 

шартының жобасында оларды көрсету қажет. Көрсетілген цифрлар шарт жасасқан кезде 

редакцияланбайтынын  ескеру қажет. 

Аванс беру және шартты қамтамасыз ету ұсыну бөлігінде шарттарды 

көрсетуге тыйым салынады, өйткені үлгілік шарттың бұл мәтіні Мемлекеттік сатып 

алды жүзеге асыру қағидаларының 19,20,21 қосымшаларындағы үлгілік үлгілермен қатаң 

регламенттелген және өнім берушінің іс-әрекетіне байланысты (аванстан бас тарту) 

өзгеруі мүмкін.    

Шартты толтырғаннан кейін «Шарт жобасын бекіту» батырмасын басу қажет. 

Бекітілген шарт жобасына «Қол қою» батырмасының  көмегімен қолтаңба қоюға болады.  



Ескертпе:  бекітілген шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының көмегімен қарауға болады. 

 

Құжаттар тізіміне оралу үшін «Құжаттар тізіміне оралу» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе:  қол қойылған шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен  шақырып алуға болады. 

1.4.1.12. Хабарландыруды алдын ала қарау 
 

 Хабарландыруды алдын ала қарау нысаны сатып алу туралы жалпы мәлімет, 

ұйымдастырушы және конкурстық комиссия туралы ақпарат қамтылған. Лот туралы 

ақпаратты қарау үшін Лоттар қосымша бетіне, құжаттаманы қарау үшін сәйкесінше 

Құжаттама қосымша бетіне өту қажет. 

Алдын ала қарау нысанына өтінімдердің қабылдау басталуы мен аяқталуының алдын ала 

мерзімін белгілеу қажет.  

 

 

 

Хабарландыру  жариялау күні мен өтінімдерді қабылдауды бастаудың алдын ала мерзімі 

арасындағы ең аз аралық  жұмыс күні. Өтінімдер қабылдауды бастау және аяқтау мерзімі 

арасындағы ең аз аралық 15 күнтізбелік күн.   

Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі жұмыс күні болуы тиіс.  



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «талқылауды бастау мерзімі» мен «талқылауды аяқтау мерзімі» 

жолдары мына жағдайларда бейнеленбейді: 

 егер хабарландырудағы барлық лоттардың   «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» белгісі 

болса. 

 егер қайта сатып алу жүзеге асырылса. 

1.4.1.13. Хабарландыру жариялау 

 

Хабарландыру жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет Деректерді 

редакциялау талап етілген жағдайда «Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдындағы 

қадамға қайта әкеледі. 

 

Хабарландыруды ойдағыдай жариялаған жағдайда «Жарияланды» мәртебесі беріледі, 

лотқа (лоттарға) «Жаарияланды» мәртебесі беріледі. Олай болмаған жағдайда жүйе қате 

туралы хабарлама береді . 



 

 

1.4.2. Құжаттаманың ережелерін талқылау 

 

Назар аударыңыз! Құжаттаманы талқылау мерзімі аяқталғаннан кейін Жүйе өнім 

берушілерден сауал бар-жоқтығын тексереді: 

  Егер өнім берушілерден сауалдар болмаса және хабарландыруды бір де бір лот 

бойынша жіберілген хабарламалар болмаса, онда құжаттаманы талқылауды аяқтау 

төменде берілген сипаттамаға сәйкес орындалады.  

 Егер өнім берушілерден сауалдар жоқ болса, бірақ хабарландырудағы бір лот 

бойынша белгілі бір хабарлама болса, онда құжаттаманы талқылау 4.4.1.1 тарауда 

келтірілген сипаттамаға сәйкес орындалады. 

Егер сатып алу бойынша конкурстық құжаттама жобасына ескерту, сондай-ақ конкурстық 

құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сауалдар болса, Өнім беруші жариялған күннен 

бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей ұйымдастырушыға хабарлама жаза алады.   

Назар аударыңыз! Құжаттама ережелерін талқылау атқарымы қолжетімді емес: 

− Барлық лоттарға арналған хабарландыруда «Жұмыс» жолында  «ТЭН және ЖСҚ-

мен жұмыс» мәні толтырылған жағдайда.  

− қайта сатып алу өткізу жағдайында. 

Келіп түскен сауалдар туралы хабарлама ұйымдастырушы хатшысына, Төрағасына және 

Тапсырыс беруші өкіліне келеді.  Өнім берушілердің сауалдарын қарау үшін 

«Құжаттаманың ережелерін талқылау» қосымша бетінде, хабарлама тақырыбын басу 

керек. 

 

Өнім берушінің деректері туралы хабарлама мәтіні бейнеленеді. 



 

Сауалға жауап беру үшін «Жауап беру» батырмасын басу талап етіледі. 

Назар аударыңыз! «Жауап беру» батырмасы құжаттаманы талқылау мерзімі 

аяқталғаннан кейін ғана қолжетімді болады. 

Өнім берушінің сауалына жауапты Хатшы не Тапсырыс беруші өкілі не Ұйымдастырушы 

өкілі 1 рет қана бере алады. Батырма белсенді болысымен,  шешім таңдау үшін мәзір 

бейнеленеді. 

 

Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау қажет: 

 Конкурстық құжаттама жобасына өзгеріс және (немесе) толықтыру енгізу; 

 Ескертуді қабыл алмау; 

 Конкурстық құжаттама ережелеріне түсініктеме беру. 

  Ескертуді қабыл алмау немесе конкурстық құжаттама ережелеріне түсініктеме беру 

туралы шешім қабылдаған жағдайда, «қабыл алмау себебі/түсіндіру мәтіні» міндетті 

жолын толтыру қажет».  

 

Шешімді көрсеткеннен кейін «Жауап беру» батырмасын басу қажет. Жүйе әрекетті 

растауды талап етумен қалқыма терезені бейнелейді. 



 

Талқылау хаттамасы әлі қалыптаспаған жағдайда, Хатшыға «Редакциялау» батырмасының 

көмегімен сауалды қарау нысанында берілген жауаптарды редакциялау қолжетімді. 

 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 1-бағыт бойынша камералық бақылау жөнінде жіберілген 

хабарламалар болса,  онда өнім берушілердің сауалына  жауаптар ұсынғаннан кейін 

құжаттаманы талқылауды аяқтау атқарымы   4.4.1.1 «Құжаттаманы талқылау мерзімінің 

аяқталуы» тарауында берілген сипаттамаларға сәйкес жұмыс істейді. 

1.4.2.1. «Құжаттаманы талқылауды аяқтау» батырмасына сипаттама 
 

Өнім берушілер Хатшыға жіберген Барлық сауалдарға жауаптар бергеннен кейін 

«Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде «Құжттаманы талқылауды аяқтау» әрекеті қолжетімді 

болады.  

Сатып алуды жалғастыру үшін «Қолжетімді әрекеттер» тарауында - «Құжаттаманы 

талқылауды аяқтау» басу қажет. 



 

 

Бұдан әрі Өкілге қол қою үшін талқылау хаттамасын қосу қажет, бұл үшін «Қосу» 

батырмасын басу керек.  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен (ЖСН 

немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге асыруға болады. Тағы бір өкілді қосу қажет болған 

жағдайда     пиктограммасын, алып тастау  үшін   басу қажет. Қосылған 

өкілді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Талқылау нысаны «Талқылау 

хаттамасын қалыптастыру» батырмасының көмегімен қалыптасады. 

 

 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 

Назар аударыңыз! Талқылау хаттамасын  қажет болған жағдайда   қол қойғанға дейін  

ғана Хатшы алып тастай алады. Хаттама алып тасталғаннан кейін сауалдарға  арналған 

жауапты редакциялау мүмкіндігі пайда болады. 

Хаттаманы жүктеп алу және қарау үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу 

қажет.  

Талқылау хаттамасы қалыптасқаннан кейін, Жүйе талқылау хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы қосылған өкілге жеке кабинетіне хабарлама жібереді. Өкілге (дерге) 



хабарламадағы сілтеме бойынша өту немесе «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруым» тарауында хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру, хабарландыруды 

қарау нысанында «Хаттамалар» қосымша бетіне өту және хаттамаға қол қою қажет.  

Танысу үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу қажет. 

 

Талқылау хаттамасына қол қойғаннан кейін, Хатшының жеке кабинетіне хаттамаға қол 

қойылғаны туралы хабарлама келеді. «Хаттамалар» қосымша бетінде хабарландыруды 

қарау нысанында «Жариялау» батырмасы қолжетімді болады. 

 

 

 

Талқылау хаттамасын жариялағаннан кейін конкурстық құжаттама жобасына өзгеріс 

немесе толықтру енгізу туралы шешім қабылданған жағдайда, жүйе 2 индексімен сатып 

алу жобасын автоматты түрде жасайды.   

 

Бастапқы хабарландыруға (1 индексімен) «Құжаттама өзгертілді» мәртебесі беріледі.  

Қарау нысанында хабарландыруға сілтемелермен және талқылау хаттамасына жүктеп алу 



мүмкіндігімен хабарландыру бойынша  шешім қабылданғаны туралы хабарлама 

бейнеленеді . 

Хабарландыру жобасына өзгеріс енгізу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруларым» тарауына өту, хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру және  

пиктограмманы басу талап етіледі. 

 

 

Жүйе хабарландыруды редакциялау нысанын бейнелейді. 

 

Алдындағы қадамға өту үшін «Артқа» батырмасын басу талап етіледі. 

Хабарландыру хатшысына хабарландыру жобасында мынадай мәліметтерді өзгертуге 

мүмкіндік беріледі: 

 Лот туралы мәлімет; 

 Ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілі туралы деректер; 

 Кокнурстық комиссия мүшелері; 



 Өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы; 

 Конкурстық құжаттама. 

 

Редакциялауға тыйым салынады: 

 Сатып алу өткізу тәсілі; 

 Сатып алу мәнінің түрі; 

 Мүгедектік белгісі; 

 Қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру (сатып алу) атауы. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 Егер сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс» болып, хабарландыруда  «Жұмыс» жолында  

«Лоттар бойынша деректерді енгізу» қадамында   «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» 

(№1 индексі бар хабарландыруда) мәні толтырылған  болса, онда жүйе осы лоттар 

бойынша мәліметтерді редакциялауға тыйым салуы тиіс. 

 Егер сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс» болып,  №1 индексі бар хабарландыруда  

«Лоттар бойынша деректерді енгізу» қадамында, «Демпинг белгісі» жолында  

«Демпингті есептемегендегі жұмыс» мәні толтырған болса, онда № 2 индекспен 

хабарландыруды редакциялаған кезде жүйе  «Демпингті есептегендегі жұмыс» 

мәнін таңдауға мүмкіндік береді және «Жұмыс» жолында,   «ТЭН/ ЖСҚ әзірлеуге 

арналған жұмыс» мәнін автоматты түрде толтырады, «Демпинг есебімен сома» 

жолы толтыру үшін қолжетімді болады. 

 Егер сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс» болып,  №1 индексі бар хабарландыруда  

«Лоттар бойынша деректерді енгізу»  қадамында «Демпинг белгісі» жолында    

«Демпингті есептегендегі жұмыс» мәні, ал «Жұмыс»  жолында «ТЭН/ЖСҚ 

әзірлеуге арналған жұмыс» мәні толтырылған болса, № 2 индексі бар хабарламаны 

редакциялаған кезде Жүйе «Демпингті есептемегендегі жұмыс» мәнін таңдауға 

мүмкіндік береді. 

 Егер сатып алу мәнінің түрі «Көрсетілетін қызмет» болса, Жүйе «Лоттар 

бойынша деректерді енгізу» қадамында келесі мәліметтерді редакциялауға 

мүмкіндік береді: 

  «Инжинирингтік қызмет» белгісін алып тастау немесе керісінше қосуға мүмкіндік 

беру (белгіні қосқан жағдайда, «Демпинг еебімен сома жолын міндетті түрде 

толтыру).  

 

Хабарландыру жобасына өзгерістер енгізгеннен кейін «Жариялау» батырмасын басу 

талап етіледі. Бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі ағымдағы күн мен 

уақытқа сәйкес келеді (редакциялауға жатпайды).  

 

 Өзгерістер лот туралы мәліметтерге қатысты болған жағдайда, Тапсырыс берушіге 

жылдық жоспар жобасын (жоба болмаған жағдайда) жасап, жоспардың тиісті тармағын 

редакциялау және жылдық жоспарды бекіту қажет.  

Жүйе әр қадамда  «Хатшы» рөлімен редакциялу режимінде келесі хабарламаны 

бейнелейді: Назар аударыңыз! Жоспар тармақтарында мәліметтер өзгерді, осыған 

байланысты лоттарда мәлімет автоматты түрде жаңартылды. Өзгерген лоттар 

үшін техникалық өзіндік ерекшелікті жаңарту,  автоматты түрде қалыптасқан 

құжаттарға қайтадан қол қою қажет: Конкурстық құжаттама, 1-қосымша, 

шарттағы мәліметтерді жаңарту, лицензиялар мен рұқсаттарды жаңарту. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 



Құжаттаманы талқылау кезеңінде өнім берушілерден сауалдар келіп түспеген 

жағдайда, талқылау хаттамасын  жүйе талқылау мерзімі аяқталуына қарай автоматты 

түрде  қалыптастырады және жариялайды. Бұл хаттама «Хаттамалар» қосымша бетіне 

орналасады. 

 

Жүйе «Өтінімдерді  қабылдау басталуының алдын ала мерзімі»  жолының атауын  

«Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзіміне» және «Өтінімдерді қабылдау мерзімінің  

аяқталуының алдын ала мерзімі» атауын «Өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы»  

атауына өзгертеді.  Өтінімдер қабылдауды  бастау мерзімі басталғанда хабарландыру 

мәтіні автоматты түрде Жарияланды (өтінімдер қабылдау) болып  өзгерді.   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Талқылау хаттамасын автоматты түрде жариялағаннан кейін,  

егер өтінімдер қабылдаудың басталу мерзімі хаттаманы талқылауды жариялау күнінен 

көп болса, Жүйе  өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімін талқылау хаттамасын 

жариялау күніне тең күнге ауыстырады. Бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу 

уақыты мен талқылау хаттамасын жариялау уақыты арасында  «Жарияланды» 

мәртебесінен «Жарияланды (өтінімдер қабылдау» мәртебесіне  ойдағыдай өзгеру үшін 

жарты сағат айырмашылық бар.  

Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі мен өтінімдерді қабылдау аяқталуы арасындағы 

аралық бұрын Ұйымдастырушы өтінімдерді қабылдаудың алдын ала мерзімі кезінде  

көрсеткен аралыққа тең. Өтінімдерді қабылдау басталуының алдын ала мерзімі 2016 

жылғы 01.03. көрсетіле, ал өтінімдерді қабылдаудың алдын ала мерзімінің аяқталуы 2016 

ж. 20.03.  көрсетілсе, онда олардың арасындағы аралық 20 күнтізбелік күн болады.  

1.4.3. Мемлекеттік сатып алудан бас тарту 

 

«Сатып алудан бас тарту» рәсімі  «Тапсырыс беруші» рөлімен пайдаланушыға қолжетімді. 

Толық нұсқаулық «Тапсырыс беруші» нұсқаулығында сипатталған. 



Назар аударыңыз! Хабарландыру бойынша «Аяқталды» мәртебесінде барлық лоттар 

бойынша немесе ішінара сатып алудан бас тарту жасалса, жүйе сатып алудан бас тарту 

есебімен қорытындылар хаттамасын қайта қалыптастырады. 

 

1.4.4. Комиссияны өзгерту 

 

Хатшыға хаттаманы қарау нысанында «Комиссияны өзгерту» әрекеті қолжетімді.  

 

Осы әрекетті толтырғаннан кейін экранда конкурстық комиссияның өзгеруі нысаны 

бейнеленеді. 

 

Конкурстық комиссия мүшесін өзгерту үшін «өкілді өзгерту» батырмасын басу қажет. 

Аукциондық комиссияның жаңа мүшесін қосу «комисссия мүшесін қосу» 

батырмасының, алып тастау батырмасының көмегімен орындалады . 

«Шешім нөмірі», «шешімнің күні» жолдары міндетті болып табылады. Өзгерістерді 

сақтау үшін конкурстық комиссияны өзгертуге негіз болып табылатын файлды қоса тіркеу 

және «Өзгерісті сақтау» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе:  

− хабарландыру Хатшысын Конкурстық комиссия төрағасы ғана өзгерте алады. 



− Егер дауыс беру   және «Өтінімдерді қарау»/»Өтінімдерді толықтыруды қарау» 

хабарландыру мәртебесі аяқталмаса, жүйе конкурстық комиссияның  жаңа 

мүшесін шығарып тастауға немесе қосуға мүмкіндік береді. Конкурстық 

комиссияның шығарылған мүшесі дауыс берген жағдайда, Жүйе  дауыс беру 

нәтижелерін тастауы тиіс және  осы конкурстық комиссия мүшесіне қайтадан 

дауыс беруге тыйым салынады. Егер комиссияның шығарылған мүшесі әлі дауыс 

бермесе, Жүйе өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау бойынша шешімдерді енгізу 

үшін қолжетімділіктерді жабуы тиіс. 

Комиссияның жаңа мүшесін қосқан жағдайда, Жүйе конкурстық комиссияның 

осы мүшесіне дауыс беруі тиіс. 

 

1.4.5.  Өнім берушілердің ашық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерін 

қарау 

 

Конкурстық комиссия мүшелері Өтінімдерді қабылдау мерзімі  басталысымен Жүйе Өнім 

берушілердің өтінімдерін қарау қажеттігі туралы хабарламаларды автоматты түрде 

жібереді. «Хабарландыру» тарауына өту үшін «Хабарлама» тарауында «Қатысушының 

бейіні» мәзірін ашу керек. 

 

Хабарламаларды  қарауды сондай-ақ беттің оң жақ жоғары бұрышындағы  келіп түскен 

хабарламалар саны түрінде пиктограмманы басып орындауға болады. Пиктограммаға 

басқан соң соңғы 5 алынған хабарлама тізімі бейнеленеді. Барлық хабарламаларды көру 

үшін «Барлық хабарламалар» сілтемесін басу қажет. 

 

 Хабарламаға өтуді сілтеме бойынша хабарландырудан жүзеге асыруға болады, немесе 

«Жұмыс кабинеті» тарауына өтіп, «Хабарландыруларды іздеу» (жалпы) мәзірін таңдау 

керек. 



 

 Өнім берушілер ұсынған өтінімдерді қарау үшін хабарландыруды қарау нысанында 

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында тізімнен «Өтінімді қарау» таңдау кажет. 

 

 Конкурсқа өтінім берген  Өнім берушілер туралы ақпаратты қарау үшін өтінім нөмірі 

сілтемесіне басу қажет.  

 

«Өнім беруші туралы мәлімет» қосымша бетінде өнім берушінің атауы, деректемелері, 

мекенжайы және өнім беруші өкілі туралы ақпарат көрсетілген. 



 

«Өнім беруші сатып алуға қатысу үшін лоттар» қосымша бетіне өнім беруші өтінім берген 

лоттар орналасады. 

 

«Құжаттама» қосымша бетіне өнім беруші берген құжаттар орналасады. Құжат атауы бар 

жолда қоса берілген файлдар саны көрсетіледі. Қоса берілген файлдар бейнеленуі үшін 

тарау атауын басу қажет. Құжатты қарау және жүктеп алу үшін құжат атауының белсенді 

сілтемесін басу талап етіледі. 



 

 

 Өнім берушіні жіберу/қабыл алмау бойынша дауыс беруді жүзеге асыру үшін  «Лоттар 

бойынша өнім берушіні жіберу» қосымша бетіне өту талап етіледі. 

Лоттар бойынша өнім берушіні жіберу екі тарауды қамтиды: 

 Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар; 

 Әрбір лот бойынша құжаттар. 



 

  «Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар» тарауы  мынадай санаттардан тұрады: 

 МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы. 

«МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы» санаты бойынша шешім қабылдау 

үшін «Ескертпе» жолында Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау талап 

етіледі:  

-Жіберілді  

-Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады .  

«Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» мәні таңдалған жағдайда, тиісті жолға қанат 

белгісін қойып, Заңның тармақшасын көрсету көрсету және ауытқу себебін толтыру талап 

етіледі.  

 

Ескертпе:  «Файлды қоса тіркеу» батырмасы өнім берушінің өтінімін қабыл алмау 

негіздемесін толтырған кезде міндетті шарт болып табылмайды. 



Назар аударыңыз! МС Заңының 6-бабы бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің тым 

болмағанда біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  шешімі болған 

жағдайда,  Жүйе комиссия мүшелерінің көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне 

байланыссыз  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін беруі тиіс 

Жүйе  бұл шешімді өнім беруші қатысатын  барлық лоттарға  автоматты түрде қолданады. 

Бұл өнім беруші қайтадан сатып алуға қатысуға өтінім бере алмайды . 

Барлық санаттар бойынша шешім қабылданған соң, тарауда «Сақтау» батырмасын басу 

талап етіледі. Шешімді сақтағаннан кейін тарауы бар жолда қабылданған шешім 

бейнеленеді (Жіберілді, Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады). 

 

 

«Әрбір лот бойынша құжаттар» тарауына өту үшін лот нөмірінің белсенді сілтемесін басу 

талап етіледі. 

Бұл тарау мынадай санаттардан тұрады: 

 Конкурстық құжаттаманың сәйкестігі; 

 Біліктілік талаптарына сәйкестік; 

 МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы. 

 

 
 

  «Конкурстық құжаттаманың сәйкестігі»  санаты бойынша шешім қабылдау үшін 

«Ескертпе» жолында Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау қажет:  



-Жіберілді; 

- Қабыл алынбады. 

  «Конкурстық құжаттаманың сәйкестігі» санаты мынадай құжаттардан тұрады 

 2-қосымша (Техникалық өзіндік ерекшелік) не Жобалау-сметалық 

құжаттама/Техникалық-экономикалық негіздеме 

 8-қосымша (Өтінімді қамтамасыз ету,кепілді  емес ақшалай жарна) 

Ескертпе: бұл тізім өнім берушіні бір немесе бірнеше құжат бойынша қабыл алмауға 

шешім қабылдаған  жағдайда бейнеленеді. 

 

 
 

8-қосымша бойынша қайта беру құқығынсыз өнім берушінің қабыл алмау қажеттілігі 

жағдайында, «Жіберу» жолына қанат белгісін қою талап етіледі, жүйе «қайта беру 

құқығынсыз» қосымша жолын бейнелейді, онда да қанат белгісін қою талап етіледі.Қабыл 

алынбады себебін көрсетуге арналған жол міндетті болып табылады. 

 

 
 

Назар аударыңыз!  Конкурстық комиссиясының тым болмағанда бір мүшесі бойынша 

«Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» шешімі  болса,  Жүйе комиссия мүшелерінің 

көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне байланыссыз  «Қайта беру құқығынсыз қабыл 



алынбады»  қорытынды шешімін береді . Қабыл алынбаған өнім беруші осы лот бойынша 

өтінім толтыруға бере алмайды. Бұл шешім өтінімдегі басқа лоттарға таралмайды. 

  «Біліктілік талаптарына сәйкестік»  санаты бойынша шешім қабылдау үшін, 

«Ескертпе» жолында Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау қажет:  

- Жіберілді; 

- Қабыл алынбады. 

Категория «Біліктілік талаптарына сәйкестік» мынадай құжаттардан тұрады: 

   5/6/7 қосымша (Жұмыстар/көрсетілетін қызметтер/тауарлар сатып алған 

кезде Өнім берушінің біліктілігі туралы мәлімет) 

 10-қосымша  (Жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер 

көрсеткен кезде бірге орындаушылар) туралы мәлімет) / Қосалқы мердігерлердің 

біліктілік талаптары бойынша құжаттар. Ескертпе: сатып алу мәнінің түрі   

көрсетілетін қызмет немесе жұмыс болып табылған жағдайда ғана бейнеленеді. 

 Бірінші санаттың рұқсаты (Лицензиялар) 

 Екінші санаттың рұқсаты 

 Куәлік, сертификаттар, дипломдар және басқа құжаттар 

Ескертпе: бұл тізім өнім берушіні бір немесе бірнеше құжат бойынша қабыл алмауға 

шешім қабылдаған  жағдайда бейнеленеді. 

 

«МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы»  санатында «Ескертпе» жолында 

келесі мәндердің бірін таңдау талап етіледі: 

 Жіберілді; 

 Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады. 

 Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» мәнін таңдаған кезде Заң бабының 6-

тармақшасын көрсету және қабыл алынбау себебін көрсету талап етіледі. 



 

Назар аударыңыз!   «Әрбір лот бойынша құжаттар» тарауында Заңның 6-бабы бойынша  

қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады жасалған жағдайда,  өнім беруші осы лот 

бойынша өтінімге толықтыру бере алмайды.  Қалған лоттарға бұл шешім қолданылмайды. 

МС Заңының 6-бабы бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің тым болмағанда біреуі 

бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  шешімі болған жағдайда, Жүйе 

комиссия мүшелерінің көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне байланыссыз  «Қайта 

беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін беруі тиіс. 

 

Барлық санаттар бойынша шешім қабылданған соң, тарауда «Сақтау» батырмасын басу 

талап етіледі. Шешімді сақтағаннан кейін тарауы бар жолда қабылданған шешім 

бейнеленеді (Жіберілді, Қабыл алынбады, Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады). 

 

Барлық тараулар бойынша дауыс беруді аяқтау үшін, «Дауыс беру» батырмасын басу 

қажет. 

 «Артқа оралу» батырмасы өтінімдер тізіміне оралуға арналған. 

Назар аударыңыз! Дауыс беру аяқталғанға дейін Комиссияға «Дауысты шақырып алу» 

атқарымын пайдаланып, өз дауысын шақырып алу мүмкіндігі беріледі. 



 

 

1.4.6. Өтінімдердің қаралуын бақылау 

 

Хатшыға «Өтінімдерді қарау»/Өтінімдерді толықтыруды қарау» мәртебесімен 

хабарландыруды қарау нысанында дауыс беру барысын қадағалау атқарымы қолжетімді. 

Осы атқарымды пайдалану үшін «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» 

тармағын таңдау қажет.  

 

Жүйе ұсынылған өтінімдерді қарау нысанын бейнелейді. Өтінім туралы ақпаратты қарау 

үшін өтінім нөмірін басу талап етіледі. 

 



Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беруі бойынша ақпаратты қарау үшін «Дауыс 

беруді бақылау» қосымша бетіне өтіп, лот нөмірі бар жолды басу қажет. 

 

Жүйе өтінімдер тізімімен келесі нысанды бейнелейді. 

 

«Шешім» жолы келесі мәндерді қамтуы мүмкін: 

 Кворумға қолжеткізілді – егер Конкурстық  комиссия мүшелерінің көбі дауыс 

берсе (бұл ретте комиссия төрағасы міндетті) . 

 Кворум жоқ – дуыс беру басталды, дауыс беру бойынша кворумға 

қолжеткізілмеді. 

«Жақтап» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

қатысуға жіберген Конкурстық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

«Қарсы» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

қатысуға жібермеген Конкурстық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

«Дауыс бермеді» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып 

алуға қатысуға жіберу/қабыл алмау жөнінде шешім қабылдамаған Конкурстық комиссия 

мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

Назар аударыңыз! Конкурстық комиссияның әрбір мүшесі бойынша дауыс беру 

нәтижелерін қарау үшін лот нөмірі бар жолды басу қажет. 

 

 

Конкурстық комиссия мүшесі өнім берушінің шешімін қабыл алмау туралы шешім 

қабылдаған жағдайда, қабыл алынбау себебі жолы белсенді сілтемемен толтырылатын 



болады. 

 

«Мәртебе» жолында мынадай мәндер қамтылуы мүмкін: 

 Қабыл алынбады; 

 Жіберілді; 

 Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады; 

 Дауыс берген жоқ. 

Ескертпе:  

 МС Заңының 6-бабы бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің тым болмағанда 

біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  шешімі болған 

жағдайда,  Жүйе Конкурстық комиссия мүшелерінің көпшілігінің дауысы  -

«Жіберілді» болғанына қарамастан,  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  

қорытынды шешімін беруі тиіс.   

 «Өтінімді қамтамасыз ету» құжаты бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің 

тым болмағанда біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  

шешімі болған жағдайда, Жүйе комиссия мүшелерінің көпшілігінің дауысы  -

«Жіберілді» болғанына қарамастан,  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  

қорытынды шешімін беруі тиіс.   

Толығырақ қарау үшін «Қабыл алынбау себебі» белсенді сілтемесін басу қажет.   

Өнім беруі қабыл алмау туралы шешім қабылдаған құжаттар тізімімен  қалқыма терезе 

бейнеленеді. 

 

1.4.7. Дауыс беруді аяқтау 

 



Дауыс беруді аяқтау үшін Конкурстық комиссия хатшысына «Қолжетімді әрекеттер» 

жолында хабарландыруды қарау нысанында «Өтінімі қарау» әрекетін таңдау қажет.  

 

Бұдан әрі «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетіне өту қажет. 

 

Өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау бойынша дауыстар кворумы болған кезде, 

конкурстық комиссия хатшысына «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетінде «Дауыс 

беруді аяқтау» батырмасы қолжетімді болады.  

Назар аударыңыз!  Егер конкурстық комиссия мүшелерінің көбі дауыс берсе, кворум 

қолжеткізілді деп саналады. Бұл ретте Төраға міндетті түрде дауыс беруі тиіс. 

 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін «Шешім» жолы келесі мәндерді қамтуы мүмкін: 

 Жіберілді – көпшілік дауыспен өнім беруші жіберілген жағдайда шығарылады.  

 Қабыл алынбады – біліктілік талаптарға немесе конкурстық құжаттама сәйкес 

болмауынан көпшілік дауыспен қабыл алынбаған жағдайда шығарылады;   

 Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады – МС заңының 6-бабы бойынша  

қабыл алынбаған жағдайда немесе  тым болмағанда бір конкурстық комиссия 

мүшесі бойынша өтінімге қамтамасыз ету ұсынбауына байланысты қабыл 

алынбаған кезде шығарылады. 

Ескертпе:  

 МС Заңының 6-бабы бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің тым болмағанда 

біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  шешімі болған 

жағдайда,  Жүйе комиссия мүшелерінің көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне 

байланыссыз  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін 

беруі тиіс. 

 «Өтінімді қамтамасыз ету» құжаты бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің 

тым болмағанда біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  



шешімі болған жағдайда, Жүйе комиссия мүшелерінің көпшілігімен  жіберілгеніне 

байланыссыз,  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін  

беруі тиіс. 

 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін қажет болған жағдайда тиісті батырма арқылы дауыс 

беруді жаңғыртуға болады. 

Ескертпе: «Алдын ала жіберу хаттамасын қалыптастыру» батырмасы хабарландыру 

бойынша қабыл алынбаған өнім берушілер болған жағдайда қолжетімді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуға біреуден көп өнім беруші қатысса, бұл ретте  

барлық өнім берушілер барлық лоттар бойынша жіберілсе не қайта беру құқығынсыз 

қабыл алынбаса, Дауыс беру аяқталғаннан кейінгі қадам шартты жеңілдіктерді толтыру, 

одан соң   Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру және жариялау болады.  

Шартты жеңілдіктерді толтыру сатып алуға бір ғана өнім беруші қатысқан 

жағдайда ғана талап етілмейді. 

1.4.8. Алдын ала рұқсат ету хабарламасын қалыптастыру 

 

Хабарландыруда бір және одан көп әлеуетті өнім берушілер жіберілмесе,  дауыс беру 

аяқталғаннан кейін  Конкурстық комиссия хатшысына әрекеттер тізімінде «Алдын ала 

жіберу хаттаамсын қалыптастыру» қолжетімді болады.  

 

Ескертпе: Бұл әрекетті сондай-ақ «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетінде «Алдын ала 

жіберу хаттамасын қалыптастыру» батырмасын басып, орындауға болады. 



 

Нәтижесінде жүйе    PDF  форматында қазақ және орыс тілдерінде алдын ала жіберу 

хаттамасын қалыптастырады, хабарландыру, өтінімдер мен лоттар мәртебесі  «Жіберу 

алдындағы хаттаманы қалыптастыруға» өзгереді. 

 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 



Хаттамамен танысу және жүктеу үшін құжат атауы белсенді сілтемесін басу талап етіледі. 

Сараптамалық қорытындыны қоса тіркеу қажет болған жағдайда Хатшыға «Файлды 

таңдаңыз» батырмасын басу талап етіледі. Хаттамаға қол қою үшін «Қолтаңба қою» 

батырмасын басу, одан соң «Сақтау батырмасын басу қажет. Жүйе комиссия мүшелері 

тізімімен келесі нысанды бейнелейді. 

 

Комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда «Файлды таңдаңыз» 

батырмасының көмегімен «Қолтаңба жоқ болу себебі» тарауында файлды қоса тіркеу 

мүмкіндігі ұсынылады. 

 

 

 

1.4.9. Комиссия мүшелерінің алдын ала рұқсат ету хабарламасына қол 

қоюы 

 

Хатшы конкурстық комиссия мүшелерінің алдын ала жіберу хаттамасына қол қойғаннан 

кейін жүйе хаттамаға қол қою қажеттігі туралы  хабарлама жіберуді жүзеге асырады. 

Хаттамалар қосымша бетінде хабарландыруды қарау нысанында құжаттың белсенді 

сілтемесін басып, хаттаманы қарау мүмкіндігі ұсынылады. 



 

Конкурстық комиссия мүшелері алдына ала жіберу хаттамасына қол қояр алдында 

құжаттың дұрыстығын тексерулері қажет.   Құжатқа электрондық-цифрлық қолтаңба 

қойып, Сіз электрондық құжаттың бүтіндігін және түпнұсқалығын растайсыз. 

 Конкурстық комиссия мүшесінде ерекше пікір болмаған жағдайда, файлды «Шолу» 

батырмасының көмегімен қоса тіркеу қажет. 

Назар аударыңыз!  

Өнім берушіні конкурстық комиссия мүшелері «Жіберілді» немесе «Қабыл алынбады» 

шешімімен жіберген    (өз өтініміңізді қабыл алынбаған лоттар бойынша қайта беруге 

мүмкіндік бар), бірақ алдын ала жіберу хаттамасын қалыпастырар алдында Веб-портал  

ЖҚТ және ББТ –да бар-жоқтығына өнім берушіні тексерген кезде, МС Заңының 6-бабы 1-

тармағының 3, 4, 5, 6 тармақшалары бойынша ЖҚТ-да, сондай-ақ ББТ-да табылған 

жағдайда, Жүйе: 

− Өтінімдер мен өтінімдегі  лоттардың өздерінің мәртебесін алдын ала жіберу 

хаттамасы жарияланғаннан кейін  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  

мәртебесіне өзгертеді; 

− «Қабыл алмау» шешімімен конкурстық комиссия мүшелері қабыл алмаған өтінім 

берушілерге өтінімді толықтыруға және қайтадан беруге тыйым салу; 

− Алдын ала жіберу хаттамасында өнім берушіні қабыл алмау себебін көрсету: 

− Әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қарау/дауыс беру нәтижесі бар кестеде: 

− ЖҚТ-да ол бойынша деректер табылған өнім берушінің ЖСН/БСН; 

− Аты-жөні, лауазымы, комиссия мүшелерінің рөлдерінің орнына «Веб-

портал» көрсетілген болуы тиіс; 

− Комиссия мүшесінің шешімі -  «Қабыл алынбады» мәні; 

− талаптарға сәйкес келмеу себебі: «МС туралы Заңның 6-бабы 1-тармағының 

3) тармақшасы бойынша шектеу (4) тармақша бойынша 5) тармақша бойынша емес 6) 

тармақша бойынша емес бейнеленуі тиіс)». 

− Өнім берушінің қабыл алынбаған өтінімдері кестесінде 

− ол бойынша (оның қосалқы мердігерлері емес)  ЖҚТ-да деректер табылған  

өнім берушінің атауы, ЖСН/БСН; 

қабыл алынбау себебі: «МС туралы Заңның 6-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы 

бойынша шектеу (4) тармақша бойынша 5) тармақша бойынша емес 6) тармақша бойынша 

емес бейнеленуі тиіс)».  



1.4.10. Алдын ала рұқсат ету хабарламасын  жариялау 

 

Конкурстық комиссия мүшелері алдын ала жіберу хаттамасына қол қойғаннан кейін жүйе 

қолтаңбалар кворумы болуына тексереді және кворум болса, конкурстық комиссия 

мүшесіне «Алдын ала жіберу хаттамасын жариялау» әрекеті қолжетімді болады. 

Конкурстық комиссия мүшелері алдын ала жіберу хаттамасына қол қойғаннан кейін жүйе 

қолтаңбалар кворумы болуына тексереді және кворум болса, конкурстық комиссия 

хатшысына «Алдын ала жіберу хаттамасын жариялау» әрекеті қолжетімді болады.   

Ескертпе:  бұл әрекет сондай-ақ әрекеттер тізімінде қолжетімді. 

«Жіберер алдында хаттаманы жариялау» батырмасы белсенді болғаннан кейін жүйе  

өтінімдерді екінші рет ұсынуды  (толықтыруды) бастау және аяқтау мерзімдерін 

қалыптастырады. 

 

 «Болдырмау» батырмасы алдындағы мәзірге оралуға арналған  (дауыс беруді жаңғырту 

мүмкіндігі пайда болады). 

Растаған жағдайда алдын ала жіберу хаттамасын жариялау жүзеге асырылады және 

хабарландыру мен лоттар мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді толықтыру) мәртебесіне 

ауысады. 



 

Хабарландыруды қарау нысанында өтінімдерді толықтыруды қабылдаудың басталу және 

аяқталу мерзімі мен қалған уақыт бейнеленеді. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үшінші бағыт бойынша, егер хабарлама «Жарияланды  

(өтінімдерді толықтыру)» хабарландыру мәртебесімен алдын ала жіберу хаттамасын 

орналастырған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілсе, онда Ұйымдастырушы 

өтінімдерді толықтыру мерзімі аяқталғаннан кейін алдын ала жіберу хаттамасын қайта 

қарауды енгізу жолымен бұзушылықты жоюы тиіс. Әр түрлі уақытта  бірнеше хабарлама, 

бірақ бір хабарландырудан барлық лоттар бойынша жіберілетін болған жағдайда, онда 

алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау жолымен хабарламаны орындау бірден барлық 

үш лот бойынша жүзеге асырылуы тиіс.   

Хабарлама жіберіп, алдын ала жіберу хаттаамсын қайта қарау үшін өтінімдерді 

толықтыру мерзімі аяқталғаннан кейін  Жүйе: 



1.   Лоттар  мен хабарландыру мәртебесін «ААЖХ қайта қарау бойынша шешім 

қабылдау» деп өзгертеді.  

2. «ААЖХ қайта қарау» және «ААЖХ қайта қарамай сатып алуды жалғастыру» 

батырмаларын белсенді етеді. 

3. Хабарлама негізінде бұзушылықты жою тәсіліне сипаттама 5.4.3 тарауда берілген. 

 

1.4.11. Ашық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді екінші рет қарау 

 

Өтінімдерді толықтыруларды қабылдаудың аяқталу мрезімі басталғанда, хабарландыру 

мәртебесі «Өтінімдер толықтыруларын қарау» мәртебесіне өзгереді, конкурстық комиссия 

мүшелеріне жүйе  өтінімді қарау қажеттігі туралы хабарламалар жіберуді жүзеге асырады.   

Өтінімдер толықтыруларын қарау үшін хабарландыруды қарау нысанында қолжетімді 

әрекеттер тізімінен «Өтінімдерді қарау» таңдау керек. 

 

Жүйе келесі нысанды бейнелейді. 

 

Өтінімді Өтінімдерді қарау (Толықтыру) мәртебесінен қарау қажет. Конкурсқа қатысуға 

өтінім толтырған өнім берушілер туралы ақпаратты қарау үшін өтінім нөмірінің 

сілтемесіне басу қажет. 

«Құжаттама (қайтадан қарау үшін)» қосымша бетінде толықтырылған және бұрын қабыл 

алынбаған құжаттар қамтылған. Құжаттарды қарау үшін тарау атауын басу талап етіледі.    



 

 

 «Құжаттама» қосымша бетінде өзекті (толықтырулар есепке алынған)  құжаттар бар.  

 

 

Жіберу/қабыл алмау бойынша дауыс беруді жүзеге асыру үшін «Лоттар бойынша өнім 

берушілерді жіберу» қосымша бетіне өту керек. 

Жүйе ол бойынша өнім беруші қабыл алынбаған   тараулар мен олардағы құжаттарды 

бейнелейді. 

 

Ескертпе: екінші рет дауыс беру   1.3.6. Ашық конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді 

қарау тармағы сияқты жүзеге асырылады   

1.4.12. Шартты жеңілдіктерді толтыру 

 



Дауыс беру аяқталғаннан кейін өтінімдерді қарау нысанында шартты жеңілдік пайызын 

енгізу үшін Хатшыға «Шартты жеңілдіктер» жолында «Толтыру талап етіледі» сілтемесін 

басу қажет.   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жүйе осы лот бойынша өнім берушінің өтінімі қабыл 

алынбағанына немесе жіберілгеніне байланыссыз,  бір өтінімнен көп берілген лоттар 

бойынша ғана шартты жеңілдіктерді толтыру нысанын белсенді етеді.   

 

Нәтижесінде экранда өлшемдердің әрбірі бойынша шартты жеңілдіктерді толтыру  үшін 

нысан бейнеленеді. Шартты жеңілдіктерді толтыру нысаны  әрбір лот бойынша бөлек 

бейнеленеді, белгілі бір лот нысанын ашу үшін, лот нөмірін басу талап етіледі.   

 

Шартты жеңілдіктерді толтыру нысанында өлшемдер сатып алу мәнінің түріне 

байланысты бейнеленетін болады: 

Жол атауы Сипаттама 

Жұмыс Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0-ден 15-ке дейін қолмен 

толтырылады. 



тәжірибесі (жыл) Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет. 

Жұмыс 

тәжірибесі (ай) 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0-ден 11-ге дейін қолмен 

толтырылады. Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, жұмыс, 

көрсетілетін қызмет. 

Жұмыс 

тәжірибесі 

(пайыз) 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. Тауар мен көрсетілетін қызмет 

мәнінің түрі үшін   0-ден    5%-ке дейін толтырылады,   жұмыс  

мәнінің түрі үшін   0-ден 10%-ға дейін толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет. 

Сертификатталған 

СМЖ болуы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 %  немесе 2 % қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет. 

СЭМ сәйкестегін 

растайтын 

құжаттың болуы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 немесе 1 % қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет. 

СЭЧП сәйкестігін 

растайтын 

құжаттың болуы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 % немесе  1 %  қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар 

Ұсынылатын 

тауарлардың 

сәйкестігін ерікті 

растау туралы 

құжаттың болуы   

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді.  0 % немесе 2 % қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар 

  

Тауарлардың 

атқарымдық 

сипаттамасы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 %-дан 3 %-ға дейін қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар 

Тауарлардың, 

көрсетілетін 

қызметтердің 

техникалық 

сипаттамалары 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді.   0 %-дан  3 %-ға дейін қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, көрсетілетін қызмет 

Тауарлар, 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапалық 

сипаттамалары 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 немесе 5 % қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар, көрсетілетін қызмет 

Тауарлардың 

пайдалану 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. 0 %-дан  3 %-ға дейін қолмен 

толтырылады. 

Сатып алу мәнінің түрі үшін: тауар 



сипаттамалары 

Жалпы шартты 

жеңілдік, % 

Жолдар сомасымен автоматты түрде толтырылады.  Өнім беруші 

үшін жиынтық шартты жеңілдік 

 

Мәндерін қойғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Шартты жеңілдіктер барлық 

лоттар бойынша толтырылғаннан кейін «Аяқтау» батырмасын басу талап етіледі. 

Назар аударыңыз! Шартты жеңілдіктерді толтыру нысанында барлық жолдар міндетті 

болып табылады. Қандай да бір өлшем бойынша жеңілдік жоқ болса, бұл жолға 0 қою 

қажет.  

Шартты жеңілдіктер өлшемдерін қою рәсімі аяқталғаннан кейін «Шартты жеңілдіктер» 

тарауында мәртебесі «Толтырылды» болып өзгереді.   

 

 

1.4.13. Конкурстық комиссияның сауалдары туралы деректерді толтыру 

 

Бұл атқарым алдын ала жіберу хаттамасы жарияланған   және өнім берушілер 

өтінімінді қайта берген жағдайда қолжетімді. Хатшы конкурстық комиссия мүшелері 

(бұдан әрі - ККМ)  біліктілік талаптарына және конкурстық комиссия талаптарына 

сәйкес келтірілген  не конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерде  қамтылған 

мәліметтерді нақтылау мақсатында жеке немесе заңды тұлғаларға, мемлекеттік 

органдарға сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілерге конкурстық комиссия мүшелері 

жіберген суалдар туралы деректер енгізіледі.    

ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін «Деректерді қосу» батырмасын 

басу қажет. 



 

Нәтижесінде экранда ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін нысан 

бейнеленеді 

 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру нысанында мынадай жолдар бейнеленеді: 

Жол атауы Сипаттама 

Лоттар тізімі Үндемеуі бойынша хаьарландыруда жарияланған лоттар бейнеленеді. 

ККМ ол бойынша  сауал жіберген  лот таңдалады  

Сауал жіберілді Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. Тізімнен мына мәндердің бірі 

таңдалады: 

- Өнім беруші; 

- Сауал жіберілген ұйым/адам. 

Сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. «Сауал жіберілді» жолында 

«Өнім беруші» мәні таңдалған кезде, Жүйе «Лоттар тізімі» жолында 

таңдалған лотқа қатысуға өтінім берген Өнім берушілер атауын 

бейнелейді. 

Өнім берушілер тізімінен қолмен Өнім беруші таңдалады. 

Қазақ тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 



Орыс тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 

Қазақ тілінде 

сауал туралы 

ақпарат  

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

сауал туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

Сауалды жолдау 

күні 

Күнтізбеден таңдау.  

Қазақ тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтырғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» 

батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді сақтайды. Сауалдар туралы жаңа мәліметтерді 

қосу үшін «Деректерді қосу» батырмасын басу қажет. 

 

1.4.14. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру 

 

Шартты жеңілдіктерді қою рәсімі аяқталғаннан кейін Хатшыға «Қолжетімді әрекеттер» 

тарауында «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» әрекеті қолжетімді болады. 



Ескертпе: Хатшы шартты жеңілдіутер өлшемдерін қою рәсімін аяқтамаған жағдайда,  

әрекеттер тізімінде «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру бейнеленбейді.     

 

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» әрекеті таңдалғаннан кеін, өтінімдер, лот 

(тар) және хабарландыру мәртебесі     «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» 

мәртебесіне өзгереді. 

Нәтижсінде хабарландыруды қарау нысанында «Хаттамалар» қосымша бетінде 

мемлекеттік және орыс тілдерінде  PDF форматында қорытындылар хаттамасы файлы 

жасалатын болады. Конкурстық комиссия хатшысына осы хаттамаға қол қою қажет. 

 

Сарапшылық пікір болған жағдайда, Хатшыға «Қорытындылар хаттамасы» тарауында 

«Файлды таңдаңыз» батырмасының көмегімен файлды қоса тіркеу қолжетімді. Файлды 

қорытындыларды жариялағанға дейін ғана қоса тіркеуге болады («Қорытындылар 

хаттамасын қалыптастыру» хабарландыру мәртебесінде). 

Назар аударыңыз! Қорытындылар хаттамасын қалыптастырған кезде жүйе  Өнім 

берушінің Жосықсыз өнім берушілер тізілімінде  болуына тексеру жүргізеді.    

Қорытындылар хаттамасы қалыптасқаннан кейін барлық қатысқан Өнім берушілер мен 

конкурстық комиссия мүшелеріне  хаттама жасалғаны туралы хабарлама тарату жүзеге 

асырылады. 

Назар аударыңыз! Сатып алуға бір де бір өтінім берілмеген жағдайда, Қорытындылар 

хаттамасын жүйе автоматты түрде қалыптастырады және жариялайды, бұл ретте осы 

хаттамаға не хатшы, не конкурстық комиссия мүшелері қол қоюға мүмкіндік жоқ және 

талап етілмейді. 



 

1.4.15. Комиссия мүшелерінің қорытындылар хаттамасына қол қоюы 

 

Конкурстық комиссия мүшелеріне қорытындылар хаттамасымен танысу және қол қою 

үшін хабарландыруды қарау нысанына өту қажет.   

 

 

1.4.16. Қорытындылар хаттамасын жариялау 

 

Қорытындылар хаттамасына қол қойғаннан кейін жүйе қолтаңбалар кворумы болуын 

тексереді, кворум болса, конкурстық комиссия хатшысына «Қорытындылар хаттамасын 

жариялау» әрекеті қолжетімді болады. 

Қорытындылар хаттамасын жариялағаннан кейін хабарландыру мәртебесі «Аяқталды» 

мәртебесіне өзгереді. 

 

Сатып алу болған жағдайда (жоспардың «Сатып алу болды»  тармағының мәртебесі), 

жүйеде Өнім берушімен – жеңімпазбен шарт жасау мүмкіндігі болады. 

Сатып алу болмады деп танылған жағдайда (жоспардың «Сатып алу болмады»  

тармағының мәртебесі), лоттар хабарландыру жасау үшін қолжетімді болады.  



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуға бір де бір өтінім берілмеген жағдайда, 

Қорытындылар хаттамасын жүйе автоматты түрде қалыптастырады және жариялайды, 

бұл ретте осы хаттамаға не хатшы, не конкурстық комиссия мүшелері қол қоюға 

мүмкіндік жоқ және талап етілмейді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  «Ашық конкурс» тәсілімен болмаған сатып алу бойынша 

қорытындылар хаттамасын жариялаған күннен бастап  жұмыс күні ішінде Жүйе 

«Болмаған сатып алу бойынша бір көзден»  тәсілімен сатып алу жасауға мүмкіндік береді.     

5 жұмыс күні өткен соң Өнім берушілерден шағым болмаса және осы сатып алулар 

бойынша  шарт жасасуды тоқтата тұру бойынша шара қабылданбаған болса,  Жүйе  

«Болмаған сатып алу бойынша бір көзден»  тәсілімен сатып алу жасауға мүмкіндік береді.      

Сатып алу тоқтатылған және жоспардың тармақтары/лоттар жариялау мәртебесі 

«Шағымдануда» мәртебесіне өзгерсе, онда жүйе  «Болмаған сатып алу бойынша бір 

көзден»  тәсілімен хабарландыру  жасауға тыйым салады. Бұл талаптар МС туралы 

заңның 47-бабына сәйкес іске асырылған.        

1.4.17. Сатып алуды болдырмау 

 

Сатып алуды болдырмау атқарымы  хабарландыру жариялаған күннен бастап акт 

бойынша мемлекеттік сатып алу туралы  заңнаманы бұзушылықты анықтауға 

байланысты, шартты жасағанға дейін қолжетімді: 

 сот органдарының; 

 прокуратура органдарының; 

 қаржылық бақылау органдарының. 

Сатып алуды болдырмауды жүргізу үшін Хатшыға хабарландыруды қарау нысанындағы 

әрекеттер тізімінен «Сатып алуды болдырмау» әрекетін таңдау қажет. 

 

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, барлық сатып алуға, сондай-ақ жекелеген 

лоттарға сатып алуды болдырмауға болады.  



 Осы әрекетті орындағаннан кейін ескерту хабарламасы бейнеленеді. 

 

«Жоқ» батырмасын басқан кезде, жүйе сатып алуды қарау нысанына қайта әкеледі. 

Болдырмауды орындау үшін «Иә» батырмасын басу қажет, лоттарды таңдау үшін нысан 

бейнеленеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сатып алу  болмай қалса және лот бір көзден алу (БКА) 

тәсілімен  не хабарландыруды қайталап жариялау үшін сатып алуға қосылса , «Ашық 

конкурс» тәсілімен сатып алуды болдырмау үшін қайта сатып алуды емес, бір көзден 

сатып алуды болдырмау қажет, одан соң «Ашық конкурс» тәсілімен сатып алуды 

болдырмау керек.  БКА лоты сатып алуға не қайта сатып алуға қосылса, Жүйе келесі 

хабарламамен нысанды бейнелейді: 

 

Қайталама емес сатып алудың бір көзден сатып алуын  болдырмағаннан кейін «Ашық 

конкурс» тәсілімен сатып алуды болдырмау үшін лот қолжетімді болады.  

Лоттарды таңдау лоты бар жолға қанат белгісін қою арқылы жүзеге асырылады, одан соң 

«Таңдалған лоттар бойынша сатып алуды болдырмауды жүргізу» батырамасын басу 

қажет.  



 

 

Болдырмау нысаны бейнеленеді, онда болдырмауға негіз болып табылатын сканирленген 

электрондық құжатты қоса тіркеу және болдырмау негіздері бойынша ақпаратты толтыру 

қажет. 

 

Сатып алуды болдырмау нысаны келесі жолдардан тұрады: 

Жол атауы Жолдың мәні 

Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 

толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 



- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Орган атауы Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 

көрсету қажет. 

Файлды таңдаңыз Батырма болдырмау негізі болып табылатын құжатты 

қоса тіркеуге арналған. 

 

 Барлық жолдарды толтырып, қажетті файлды қоса тіркегеннен кейін «Болдырмау 

жүргізу» батырмасын басу қажет 

 Барлық лоттарды болдырмаған кезде, сатып алуда  болдырмау себептерін көрсете 

отырып, автоматты түрде қорытындылар хаттамасы қалыптасады . Сатып алуда бірнеше 

лот болған жағдайда, бір лоттың болдырмаған кезе, лот мәртебесі Болдырмадыға өзгереді 

және қорытындылар хаттамасында жариялағаннан кейін осы лоттың болдырмау себебі 

көрсетіледі. 

Сондай-ақ болдырылмаған лот жаңа сатып алу жариялау үшін пулға оралады. 

Ескертпе. »Шарт жобасы» мәртебесімен шарт болған кезде, сатып алуда 

болдырмауды орындау үшін осы шартты алып тастау қажет. 

 Тоқтата тұру, жалғастыру және болдырмау әрекеті «Тоқтата тұру/Жалғасы/сатып алуды 

болдырмау» қосымша бетінде бейнеленеді 

 



 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды болдырмау  «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру»  мәртебесімен жасалған жағдайда, жүйе  хаттаманы сатып алуды 

болдырмау туралы басқа хаттамаға қайта қалыптастырады. 

Ескертпе: Жүйе бұрын қол қойылған хаттаманы  болдырмау туралы ақпарат бар 

өзекті хаттамаға автоматты түрде қайта қалыптастырады. Бұдан соң хаттамаға 

қайтадан  хатшы  мен конкурстық комиссия мүшелері қолдарын қоюлары қажет. Сатып  

алуды болдырмау немесе сатып алудан бас тартқаннан кейін барлық сатып алу тәсіліне 

қатысты қорытындылар хаттамасын  қайта қарау. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша сатып алуды 

болдырмау ішінара емес толықтай барлық лоттар бойынша жүргізілген жағдайда, жүйе 

болдырмауды есепке ала отырып,  сатып алу қорытындылары хаттамасының барлық 

нұсқаларын бейнелейтін болады. Бұл ретте жүйе болдырмаусыз ақпараты бар 

қорытындылар хаттамасының алғашқы нұсқасын, сондай-ақ болдырмау туралы 

ақпаратпен екінші хаттаманы бейнелейтін болады. Қорытындылар хаттамасының 

барлық нұсқаларын бейнелеу сатып алудың барлық тәсілдеріне қатысты. 

Болдырмау туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы  «Жарамсыз» 

мәртебесімен бейнеленетін болады. Болдырмау туралы ақпараты бар қорытындылардың 

өзекті хаттамасы «Жарамды» мәртбесінде болады. 

 

1.4.18. Сатып алуды тоқтата тұру 

 

Сатып алуды тоқтата тұру атқарымы жариялағаннан бастап  қорытындылар хаттамасын 

қалыптастырғанға дейін қолжетімді.  Сатып алуды тоқтата тұру барлық сатып алуға 

жасалады.Тоқта тұруды орындау үшін хабарландыруды қарау нысанында  қолжетімді 

әрекеттерден «Сатып алуды тоқтата тұру» әрекетін таңдау қаже.   



 

Осы әрекетті таңдағаннан кейін әрекетті растау қажеттігімен Қалқыма терезе бейнеленеді.  

 

 

Сатып алуды тоқтата тұру үшін «Иә» батырмасын басу қажет. 

Тоқтаттұруға негіз болып табылатын  сканирленген электрондық құжатты қоса тіркеу 

және тоқтата тұру жөніндегі ақпаратты толтыру қажет нысан бейнеленеді. 

 

Сатып алуды тоқтата тұру нысаны мынадай жолдардан тұрады: 

Жол атауы Жолдың мәні 

Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 



толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 

- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Сатып алуды тоқтата тұру 

жөнінде шешім қабылдаған 

орган атауы 

Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 

көрсету қажет. 

Файлды таңдаңыз Батырма тоқтата тұруға негіз болып табылатын 

құжатты қоса тіркеуге арналған. 

 

Деректерді толтырып, құжатты қоса тіркегеннен кейін «Сатып алуды тоқта тұру» 

батырмасын басу қажет. Бұдан әрі жүйе растайтын хабарламаны бейнелейді: «Сатып алу 

ойдағыдай тоқтатылды» және лот пен сатып алу мәртебесін «Тоқтатылды» мәртебесіне 

өзгертеді.  

 Тоқтата тұру, жалғастыру және болдырмау әрекеті «Тоқтата тұру/Жалғасы/сатып алуды 

болдырмау» қосымша бетінде бейнеленеді 

 

 



1.4.19. Сатып алуды жалғастыру 

 

Сатып алуды тоқтатқанан кейін Хатшыға сатып алуды жаңғырту үшін, сондай-ақ сатып 

алуды болдырмау үшін әрекеттер қолжетімді болады. 

Сатып алуды жаңғырту үшін хабарландыруды қарау нысанында қолжетімді әрекеттерден 

«Сатып алуды жаңғырту» әрекетін таңдау қажет. 

 

Әрекетті таңдаған кезде жүйе әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені бейнелейді.  

 

«Иә» батырмасын басқан кезде, сатып алуды жаңғырту үшін нысан бейнеленеді. «Жоқ»  

батырмасын басқан кезде, жүйе  сатып алуды қарау нысанына қайта әкеледі. Жаңғырту 

үшін «Иә» батырмасын  басу қажет. 

Мынадай нысан пайда болады, сатып алуды жаңғырту үшін негіз болып табылатын 

сканирленген электрондық құжатта қоса тіркеу және сатып алуды жаңарту үшін негіз 

бойынша ақпаратты толтыру қажет. 

 



 

Сатып алуды тоқтата тұру нысаны мынадай жолдардан тұрады: 

 

Жол атауы Жолдың мәні 

Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 

толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 

- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Сатып алуды тоқтата тұру 

жөнінде шешім қабылдаған 

Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 



орган атауы көрсету қажет. 

Файлды таңдаңыз Батырма тоқтата тұруға негіз болып табылатын 

құжатты қоса тіркеуге арналған. 

 

Деректерді толтырып, құжатты қоса тіркегеннен кейін «Сатып алуды жаңғырту» 

батырмасын басу қажет. Хабарландыру мен лоттар мәртебесі  алдындағы сатып алуды 

тоқтатқанға дейінгі мәртебеге өзгереді. 

 

1.4.20. «Ашық конкурс» тәсілімен хабарландыруды екінші рет жариялау 

 

Ашық конкурс тәсілімен қайтадан хабарлама жасау үшін, «Жұмыс кабинеті» тарауына 

өтіп, «Хабарлама жасау» тармағын таңдау қажет.   

 

 

Бұдан әрі хабарландыру  жобасын жасау нысаны ашылады, онда төмендегілерді көрсету 

қажет: 

Сатып алу өткізу тәсілі 

Сатып алу типі  - «Қайта сатып алу» 

Қазақ тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы; 

Орыс  тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;  

Сатып алу өткізу белгісі  және «Бұдан әрі» батырмасын басу 



 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде сатып алу жүргізу  мәнінің түрі мен  белгісі, тәсілі 

бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді.  

Назар аударыңыз! Лоттар тізімінде «Ашық конкурс» тәсілімен болмаған сатып алулар 

бойынша лоттар ғана бейнелетін болады. 

Лотты (тарды) белгілеп, «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу керек. 

Бұдан әрі қайта хабарламаны жасау және жариялау рәсімі  сатып алуды бастапқы 

жариялау рәсіміне ұқсас. 

1.4.21. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілінің өзгеруі  

 

Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілін өзгерту үшін «Ұйымдастырушы» рөлімен 

Жүйеде авторландыру қажет. 

Назар аударыңыз! Өзгерту   Хатшыға не хабарландыруды Жасаушыға ғана  қолжетімді 

хабарландырулардың «Жарияланды», «Жарияланды (өтінімдерді  қабылдау), «Өтінімдерді 

қарау», «Қосышма өтінімдерді қарау» мәртебесі текқана болғанда қолжетімді. 

  «Жұмыс кабинеті– Менің хабарландыруым (Ұйымдастырушы)» мәзіріне өту.  

 



 

Хабарландыруды ашу қажет.  Хабарландыруда «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде  

«Өкілдің деректерін өзгерту» тармағын басу керек 

 

 «Өкілдің деректерін өзгерту» нысанында Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

өкілін өзгерту және «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу. Жүйе енгізілген деректерді 

сақтайды  

 

 

1.4.1. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүктеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттары (конкурстық құжаттама/ шарт жобасы / Техникалық өзіндік 

ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 



- Хаттамалар; 

- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

1.5. «Аукцион» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу 

1.5.1. Хабарландыру жасау және жариялау 

 

Хабарландыру жасау жүйеде «Ұйымдастырушы» рөлімен пайдаланушы жүзеге асырады. 

Хабарландыру жасау үшін жеке кабинетте «Жұмыс кабинеті» тарауына өтіп, «Тапсырыс 

берушілердің өтінімдері» мәзірін немесе «Хабарландыру жасау» мәзірін таңдау қажет. 

 

 

 Экранда хабарлама жасау нысаны бейнеленеді. 



 

Сатып алу мүгедектер ұйымы арасында өткізілген жағдайда, хабарландыру жобасын 

жасау нысанына «Мүгедектер ұйымы арасында сатып алу» белгісін қою қажет. 

 Ұйымдастырушы бірыңғай ұйымдастырушы тізілімінде тұрған жағдайда, жүйе  бірыңғай 

ұйымдастырушы сияқты хабарландыру жариялауға мүмкіндік береді, бұл үшін «бірыңғай 

ұйымдастырушы» белгісін қою қажет. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аукцион» тәсілімен сатып алғанда сатып алу мәнінің түрі тек 

«Тауар» және бір ғана лот бола алады. 

  «Хабарландыру жобасын жасау»  тарауы мынадай жолдар мен басқару элементтерінен 

тұрады: 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу типі Қолмен толтырылады. Тізімнен мына мәндердің бірі таңдалады: 

Бастапқы сатып алу; 

Қайта сатып алу. 



 

Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба» 

мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртебесі 

бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді 

«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін тәсілі, сатып алу өткізу мәнінің  тәсілі, түрі 

бойынша  және белгісі бойынша  берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. 

1.5.1.1. Лоттарды таңдау және лоттар бойынша деректерді 

енгізу 
 

Лотты хабарландыру жобасына қосу үшін, сүзгілер жинағын қолдана отырып, іздеуді 

пайдалануға болады. 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

  «Тауар» мәнінің түрі үндемеуі бойынша белгіленеді. Редакциялауға 

жатпайды. 

Қазақ тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың толтырылғанын 

текереді. 



 

Лотты таңдауды жүзеге асыру үшін талап етілген лотты қанат белгісімен белгілеу және 

«Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын басу қажет Бұдан соң  қосылған лотты қарау 

бетіне өту болады.  

Ескертпе: «Аукцион» тәсілімен сатып алу жобасына бір лот қана қосыа алады. 

 

Таңдалған лотты алып тастау қажет болған жағдайда талап етілген лотты қанат белгісімен 

белгілеп, «Белгіленген лоттарды алып тастау» батырмасын басу қажет, сатып  алу 

жобасына лот қосу қажет болғанда, «Қолжетімді лоттар»  қосымша бетіне өтіп, лот 

таңдауды жүзеге асыру қажет.  Келесі бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

Жүйе таңдалған лоты қарау нысанын бейнелейді.  Бұл қадамда «Жеткізу шарты» міндетті 

жолын,  сондай-ақ қалыптасқан аукциондық құжаттамада бейнеленетін «тармақша 

нөмірі», «кезең» міндетті емес жолдарын  толтыру қажет.    



 

«Сақтау» батырмасының көмегімен енгізілген деректерді сақтау.  Келесі қадамға өту үшін  

«Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. Өкілдер бойынша деректерді қосу нысанына өту 

жүзеге асырылады.  

1.5.1.2. Өкілдер бойынша деректер қосу 
 

 Өкілдер бойынша деректерді қосу бетінде өтінімнің әрекет ету мерзімін көрсету және 

ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілдері туралы деректерді толтыру қажет. 

 Ұйымдастырушы туралы деректерді толтыру үшін ұйымдастырушының аты белсенді 

сілтемесін басу қажет. Келесі нысан бейнеленеді. 

 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

 

Жол атауы Сипаттама 



 

«Қосу» батырмасын белсенді еткеннен кейін келесі терезе бейнеленеді. 

 

 

Өтінімнің әрекет 

ету мерзімі 

Қолмен толтырылады. Өтінімнің әрекет етуінің ең аз  мерзімі 

күнтізбелік күн. Сандық мән. 

Ұйымдастырушы туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні  

Қолмен толтырылады. «Қосу» батырмасын басқан кезде 

қалқыма терезе бейнеленеді. Үндемеуі бойынша 

Ұйымдастырушы өкілеттігі бар пайдаланушылар ғана 

бейнеленеді. Пайдаланушыны таңдау «Таңдау» батырмасының 

көмегімен жүзеге асырылады  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер 

жинағының көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге 

асыруға болады). 

Лауазымы Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Байланысу 

телефоны 

Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады.. 

E-mail Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Ұйымдастыруш

ының банк 

деректемелеріі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 

Өтінімді 

қамтамасыз ету 

үшін банк 

деректемелеріі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 



Тапсырыс беруші туралы деректерді толтыру үшін, Тапсырыс берушінің атауына белсенді 

сілтемені басу қажет. Төменде көрсетілген нысан бейнеленеді. 

 

 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

Өкілдің аты-жөні, 

Лауазымы,  Байланысу 

телефоны,  E-mail 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» нысаны сияқты 

толтырылады  

Құжаттаманы бекіткен 

адам 

Қолмен толтырылады.  

Бұйрық нөмірі Қолмен толтырылады. 

Бұйрықтың күні Қолмен толтырылады немесе күнтізбеден таңдалады.  

Банк деректемелері  «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

 

Ескертпе: Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі болса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 



Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі  болмаса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Тапсырыс беруші туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 

1.5.1.3. Аукциондық комиссияны қосу 
 

Хабарландыру жобасын жасаудың келесі қадамы Аукциондық комиссияны қосу болып 

табылады.  

 Егер сатып алуды бірыңғай ұйымдастырушы өткізсе, онда комиссияның ең аз құрамы 

комиссияның бес адамынан тұруы тиіс:  Төраға және комиссияның екі мүшесі. Тақ сан. 

 Егер сатып алуды   ұйымдастырушы өткізсе, онда комиссияның ең аз құрамы -  Төраға 

және комиссияның екі мүшесі. Тақ сан. 

 

Аукциондық комиссия мүшесін  таңдау «Қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. Қалқыма терезе бейнеленеді. Іздеуді мәндерді сүзгіден өткізудің енгізілген 

параметрлері бойынша жүзеге асыруға болады. 

 

 Комиссия мүшелерін қосу «Комиссия мүшелерін қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. 

 

1.5.1.4. Аукциондық құжаттаманы дайындау 
 



  «Аукциондық құжаттаманы дайындау» қадамында Электрондық мемлекеттік сатып алу 

өткізу қағидаларына сәйкес аукционға қатысу үшін қажетті құжаттардың қалыптасқан 

тізімі бейнеленеді. 

Өнім беруші сатып алуға қатысу үшін белгілі бір құжаттар ұсыну талап етілген жағдайда, 

Хатшыға «Өнім беруші үшін міндеттілік» жолына қанат белгісін қою қажет.   

Құжат туралы ақпаратты қарау үшін «Құжаттар атауы» жолында оның атауын басу қажет.  

 

1.5.1.5. Техникалық өзіндік ерекшелікті қалыптастыру 
 

 «Техникалық өзіндік ерекшелік» тарауына өту үшін құжаттаманың жалпы тізімінде  «2-

қосымша (Техникалық өзіндік ерекшелік)» белсенді сілтемесін басу қажет.   

 

Бейнеленген нысанда «Толтыру»  белсенді сілтемесін басу қажет.  

 



 

Құжаттардың жалпы тізіміне оралу үшін «Артқа оралу» батырмасын басу қажет. 

«Толтыру» батырмасын басқаннан кейін Техникалық өзіндік ерекшелік нысаны 

бейнеленеді, орыс және қазақ тілдерінде сипаттамаларын толтыру қажет. 

 

 

Сипаттамаларын толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасын, одан соң    «Техникалық 

өзіндік ерекшелікті бекіту» батырмасын басу қажет. Бұдан соң «Қол қою» батырмасы 

пайда болады. 



 

Техникалық өзіндік ерекшелік «Техникалық өзіндік ерекшелікті алып тастау» 

батырмасының көмегімен қол қойғаннан кейін алып тасталуы мүмкін. 

 

 

1.5.1.6. Лицензияларды қосу 
 

Сатып алуға қатысу Өнім берушілерден лицензия ұсынуды талап еткен жағдайда, онда 

Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында  «Аукциондық құжаттаманы дайындау» 

қадамында «Бірінші санаттың рұқсаты (Лицензиялар)» жолында Өнім беруші үшін 

міндеттілік белгісін қою қажет. 

Лицнезиялар түрін (-лерін) анықтау үшін «Бірінші санаттың рұқсаты (Лицензиялар)» 

белсенді сілтемесін басу қажет. Талап етілген лицензияларды іздеуді фильтрдің көмегімен 

жүзеге асыруға болады. Талап етілген лицензияны қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген 

лицензияларды қосу» батырмасын басу қажет. 

 

 



1.5.1.7. Рұқсаттар туралы деректерді толтыру 

 

 Сатып алуға қатысу Өнім берушіден рұқсат ұсынуды талап еткен жағдайда, онда 

Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында   «Аукциондық құжаттаманы дайындау» 

қадамында Өнім беруші үшін міндеттілік белгісін қою қажет. 

Рұқсаттар түрін (-лерін) анықтау үшін «Екінші санаттың рұқсаты» белсенді сілтемесін 

басу қажет.  Талап етілген рұқсатты сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға 

болады. Талап етілген рұқсатты қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген рұқсаттарды 

қосу» батырмасын басу қажет.  

 

 

1.5.1.1. Аукциондық құжаттама мен 1-қосымшаны 

қалыптастыру 
Аукциондық құжаттаманы дайындау қадамында жүйе аукциондық құжаттама мен 1-

қосмышаны автоматты түрде қалыптастырады.   Файлды қарау және қол қою үшін 

белсенді сілтеме түріндегі құжат атауын басу қажет.  

 



 Құжатқа қол қою нысаны бейнеленеді. Қарау үшін құжатқа белсенді сілтемені, құжатқа 

қол қою үшін «Қолтаңба қою» батырмасын басу қажет. 

 

Қолтаңба қойғаннан кейін ЭЦҚ туралы ақпарат бейнеленеді. 

 

1.5.1.2. Шарт жобасын қалыптастыру 
 

Жүйе автоматты түрде қалыптастырған шарт жобасын редакциялау және қарау үшін   

«Аукциондық құжаттаманы дайындау»  қадамында «Мемлекеттік сатып алу туралы шарт 

жобасы» белсенді сілтемесін басу қажет. 

 

 «Шарт жобасы» нысаны бейнеленеді. 



 

«Пайдаланушы үлгісін сақтау» батырмасының көмегімен жиі пайдаланылатын шарттар 

нысанын сақтауға болады.  Сақталған үлгіні қолдану немесе алып тастау үшін «Шарттың 

пайдаланушылық үлгісі» терезесінде түсіп тұрған тізімнен  үлгіні таңдауды жүзеге асыру 

және тиісті батырманы басу қажет. 

 

 Толтыру үшін міндетті жолдарды «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінен қарауға 

болады .  

 

Белсенді сілтемені басқаннан кейін толтыру үшін нысан бейнеленеді. 

 

Жолдарды толтыру және сақтау қажет. 

 



 

Шарт жобасына тармақтар мен тармақшалар қосуға рұқсат етіледі, бұл үшін «Тармақ 

қосу» белсенді сілтемесін басу қажет. 

Шартты толтырғаннан кейін «Шарт жобасын бекіту» батырмасын басу қажет. 

Бекітілген шарт жобасына «Қол қою» батырмасының  көмегімен қолтаңба қоюға болады.  

Ескертпе:  бекітілген шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының көмегімен қарауға болады. 

 

Құжаттар тізіміне оралу үшін «Құжаттама тізіміне оралу» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе:  қол қойылған шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен  шақырып алуға болады. 

1.5.1.3. Хабарландыруды алдын ала қарау 
 

«Хабарландыруды алдын ала қарау» нысанында  сатып алу туралы жалпы мәлімет, 

ұйымдастырушы және аукциондық комиссия туралы ақпарат 



қамтылған.

 

Лот туралы ақпаратты қарау үшін Лоттар қосымша бетіне, лот туралы толық ақпаратты 

қарау үшін  қажет лоттың нөмірі белсенді сілтемесін басу қажет.  

 

Аукциондық құжаттаманы көру үшін Құжаттама қосымша бетіне өту қажет.  



 

Қалыптасқан құжатты қарау үшін «Өту» батырмасын, құжат үлгісін қарау үшін құжат 

атауы  белсенді сілтемесін басу қажет. 

Аукционға қатысу үшін міндетті құжаттардың «Иә» белгісі болады.   

Алдын ала қарау нысанында өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу мерзімдерін 

көрсету қажет. 

 

 

 

Хабарландыру  жариялау күні мен өтінімдерді қабылдауды бастаудың алдын ала мерзімі 

арасындағы ең аз аралық  жұмыс күні. Өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу 

мерзімдері арасындағы  ең аз аралық 15 күнтізбелік күн.   

Өтінімдер қабылдаудың басталу мерзімі жұмыс күнімен ғана толтырылады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «талқылауды бастау мерзімі» мен «талқылауды аяқтау мерзімі» 

жолдары егер хабарландыруда лот бойынша қайта сатып алу жүзеге асырылса, қосқан 

кезде  лот мәртебесі «сатып алу болмады» болған жағдайларда бейнеленбейді.   

Ең аз аралық бойынша 5 жұмыс күні талабы бұл жағдайда  жоқ. 

1.5.1.4. Хабарландыру жариялау 

Хабарландыру жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет. Деректерді 

редакциялау талап етілген жағдайда «Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдындағы 

қадамға қайта әкеледі. 



 

Хабарландыру ойдағыдай жарияланған жағдайда, «Жарияланды» мәртебесі беріледі. Олай 

болмаған жағдайда жүйе қате туралы хабарлама береді. 

 

 

1.5.2. Құжаттаманың ережелерін талқылау 

 

Назар аударыңыз! Құжаттаманы талқылау мерзімі аяқталғаннан кейін Жүйе өнім 

берушілерден сауал бар-жоқтығын тексереді: 

  Егер өнім берушілерден сауалдар болмаса және хабарландыруды бір де бір лот 

бойынша жіберілген хабарламалар болмаса, онда құжаттаманы талқылауды аяқтау 

төменде берілген сипаттамаға сәйкес орындалады.  

 Егер өнім берушілерден сауалдар жоқ болса, бірақ хабарландырудағы бір лот 

бойынша белгілі бір хабарлама болса, онда құжаттаманы талқылау 4.4.1.1 тарауда 

келтірілген сипаттамаға сәйкес орындалады 



Сатып алу бойынша аукциондық құжаттамасының жобасына ескерту, сондай-ақ 

аукциондық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сауалдар Өнім беруші жарияланған 

күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей ұйымдастырушыға хабарлама жаза алады.      

 

Назар аударыңыз! Құжаттама ережелерін талқылау атқарымы  қайта сатып жүргізілген 

жағдайда қолжетімді емес.    

Келіп түскен сауалдар туралы хабарлама ұйымдастырушы хатшысына, Төрағасына және 

Тапсырыс беруші өкіліне келеді. Өнім берушілердің сауалдарын қарау үшін 

«Құжаттаманың ережелерін талқылау» қосымша бетінде, хабарлама тақырыбын басу 

керек. 

 

Өнім берушінің деректері туралы хабарлама мәтіні бейнеленеді. 

 

Сауалға жауап беру үшін «Жауап беру» батырмасын басу талап етіледі. 

Назар аударыңыз! «Жауап беру» батырмасы құжаттаманы талқылау мерзімі 

аяқталғаннан кейін ғана қолжетімді болады. 

Өнім берушінің сауалына жауапты Хатшы не Тапсырыс беруші өкілі не Ұйамдастырушы 

өкілі 1 рет қана бере алады. Батырма белсенді болысымен,  шешім таңдау үшін мәзір 

бейнеленеді. 



 

Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау қажет: 

 Аукциондық құжаттама жобасына өзгерістер және (немесе) толықтыру енгізу; 

 Ескертуді қабыл алмау; 

 Аукциондық құжаттама ережелеріне түсініктеме беру. 

Ескертуді қабыл алмауға немесе аукциондық құжаттама ережелеріне түсініктеме беруге 

шешім қабылдаған жағдайда, «қабыл алмау себебі/түсіндіру мәтіні» міндетті жолын 

толтыру қажет».  

 

Шешімді көрсеткеннен кейін «Жауап беру» батырмасын басу қажет. Жүйе әрекетті 

растауды талап етумен қалқыма терезені бейнелейді. 

 

Талқылау хаттамасы әлі қалыптаспаған жағдайда, Хатшыға «Редакциялау» батырмасының 

көмегімен сауалды қарау нысанында берілген жауаптарды редакциялау қолжетімді. 



 

1.5.2.1. «Құжаттаманы талқылауды аяқтау» батырмасына сипаттама 
 

Өнім берушілер Хатшыға жіберген Барлық сауалдарға жауаптар бергеннен кейін 

«Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде «Құжттаманы талқылауды аяқтау» әрекеті қолжетімді 

болады.  

Назар аударыңыз!  Сатып алуды болдырмаған жағдайда, хабарламаны орындағаннан 

кейін  хабарламалардың басқа лоттары бойынша хабарландыруда құжаттамаға өзгеріс 

енгізу туралы хабарлама болмаса, Жүйе «Құжааттаманы талқылауды аяқтау» белсенді 

батырмасын жасайды.     

Өнім берушілер Хатшыға жіберген Барлық сауалдарға жауаптар бергеннен кейін 

«Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде «Құжттаманы талқылауды аяқтау» әрекеті қолжетімді 

болады.  

 

 

Бұдан әрі Өкілге қол қою үшін талқылау хаттамасын қосу қажет, бұл үшін «Қосу» 

батырмасын басу керек.  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен (ЖСН 

немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге асыруға болады). Тағы бір өкілді қосу қажет болған 

жағдайда     пиктограммасын, алып тастау  үшін   басу қажет.  Қосылған 

өкілді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Талқылау нысаны «Талқылау 

хаттамасын қалыптастыру» батырмасының көмегімен қалыптасады. 



 

 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 

Назар аударыңыз! Талқылау хаттамасын  қажет болған жағдайда   қол қойғанға дейін  

ғана Хатшы алып атстай алады. Хаттама алып тасталғаннан кейін сауалдарға  арналған 

жауапты редакциялау мүмкіндігі пайда болады. 

Хаттаманы жүктеп алу және қарау үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу 

қажет.  

Талқылау хаттамасы қалыптасқаннан кейін, Жүйе талқылау хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы қосылған өкілге жеке кабинетіне хабарлама жібереді. Өкілге (дерге) 

хабарламадағы сілтеме бойынша өту немесе «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруым» тарауында хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру, хабарландыруды 

қарау нысанында «Хаттамалар» қосымша бетіне өту және хаттамаға қол қою қажет.  

Танысу үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу қажет. 

 



Талқылау хаттамасына қол қойғаннан кейін, Хатшының жеке кабинетіне хаттамаға қол 

қойылғаны туралы хабарлама келеді «Хаттамалар» қосымша бетінде хабарландыруды 

қарау нысанында «Жариялау» батырмасы қолжетімді болады. 

 

 

 

Аукциондық құжаттама жобасына өзгеріс немесе толықтыру енгізу туралы шешім 

қабылданған жағдайда, талқылау хаттамасын жариялағаннан кейін жүйе 2 индексімен 

сатып алу жобасын автоматты түрде жасайды.  

 

Бастапқы хабарландыруға (1 индексімен) «Құжаттама өзгертілді» мәртебесі беріледі.  

Қарау нысанында хабарландыруға сілтемелермен және талқылау хаттамасына жүктеп алу 

мүмкіндігімен хабарландыру бойынша  шешім қабылданғаны туралы хабарлама 

бейнеленеді . 

Хабарландыру жобасына өзгеріс енгізу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруларым» тарауына өту, хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру және 

пиктограмманы басу талап етіледі . 

 



 

Жүйе хабарландыруды редакциялау нысанын бейнелейді. 

 

Алдындағы қадамға өту үшін «Артқа» батырмасын басу талап етіледі. 

Хабарландыру хатшысына хабарландыру жобасында мынадай мәліметтерді өзгертуге 

мүмкіндік беріледі: 

 Лот туралы мәлімет; 

 Ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілі туралы деректер; 

 Аукциондық комиссия мүшелері; 

 Өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы; 

 Аукциондық құжаттама. 

 

Редакциялауға тыйым салынады: 

 Сатып алу өткізу тәсілі; 

 Сатып алу мәнінің түрі; 

 Мүгедектік белгісі; 

 Қазақ және орыс тілдерінде хабарландыру (сатып алу) атауы. 

 

Хабарландыру жобасына өзгерістер енгізгеннен кейін «Жариялау» батырмасын басу 

талап етіледі. Бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі ағымдағы күн мен 

уақытқа сәйкес келеді (редакциялауға жатпайды).  

 

 Өзгерістер лот туралы мәліметтерге қатысты болған жағдайда, Тапсырыс берушіге 

жылдық жоспар жобасын (жоба болмаған жағдайда) жасап, жоспардың тиісті тармағын 

редакциялау және жылдық жоспарды бекіту қажет.  

Жүйе әр қадамда  «Хатшы» рөлімен редакциялу режимінде келесі хабарламаны 

бейнелейді: Назар аударыңыз! Жоспар тармақтарында мәліметтер өзгерді, осыған 



байланысты лоттарда мәлімет автоматты түрде жаңартылды. Өзгерген лоттар 

үшін техникалық өзіндік ерекшелікті жаңарту,  автоматты түрде қалыптасқан 

құжаттарға қайтадан қол қою қажет: Аукциондық құжаттама, 1-қосымша, 

шарттағы мәліметтерді жаңарту, лицензиялар мен рұқсаттарды жаңарту. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Құжаттаманы талқылау кезеңінде өнім берушілерден сауалдар келіп түспеген 

жағдайда, талқылау хаттамасын  жүйе талқылау мерзімі аяқталуына қарай автоматты 

түрде  қалыптастырады және жариялайды. Бұл хаттама «Хаттамалар» қосымша бетіне 

орналасады. 

 

Жүйе «Өтінімдерді қабылдауды бастаудың алдын ала мерзімі»  жолының атауын 

«Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзіміне және «Өтінімдерді алдын  ала қабылдау 

мерзімінің аяқталуы» жолын «Өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы» атауына 

өзгертеді. Өтінімдер қабылдауды  бастау мерзімі басталғанда хабарландыру мәтіні 

автоматты түрде Жарияланды (өтінімдер қабылдау) болып  өзгерді.   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Талқылау хаттамасын автоматты түрде жариялағаннан кейін,  

егер өтінімдер қабылдаудың басталу мерзімі хаттаманы талқылауды жариялау күнінен 

көп болса, Жүйе  өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімін талқылау хаттамасын 

жариялау күніне тең күнге ауыстырады. Бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу 

уақыты мен талқылау хаттамасын жариялау уақыты арасында  «Жарияланды» 

мәртебесінен «Жарияланды (өтінімдер қабылдау» мәртесіне  ойдағыдай өзгеру үшін 

жарты сағат айырмашылық бар.  

Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі мен өтінімдерді қабылдау аяқталуы арасында 

аралық бұрын Ұйымдастыруды өтінімдерді қабылдаудың алдын ала мерзімі кезінде  

көрсеткен аралыққа тең. Өтінімдерді қабылдау басталуының алдын ала мерзімі 2016 

жылғы 01.03. көрсетілме, ал өтінімдерді қабылдаудың алдын ала мерзімінің аяқталуы 2016 

ж. 20.03.  көрсетілсе, онда олардың арасындағы аралық 20 күнтізбелік күн болады.  



 

1.5.3. Мемлекеттік сатып алудан бас тарту 

 

«Сатып алудан бас тарту» рәсімі  «Тапсырыс беруші» рөлімен пайдаланушыға қолжетімді. 

Толық нұсқаулық «Тапсырыс беруші» нұсқаулығында сипатталған. 

1.5.4.  Аукциондық комиссияны өзгерту 

 

Хатшыға хаттаманы қарау нысанында «Комиссияны өзгерту» әрекеті қолжетімді.  

 

Осы әрекетті орындағаннан кейін экранда аукциондық комиссияны өзгерту нысаны 

бейнеленеді.  

 

Аукциондық комиссия мүшесін өзгерту үшін «Өзгерту» батырмасын басу қажет.  

Аукциондық комиссияның жаңа мүшесін қосу «комисссия мүшесін қосу» батырмасының, 

алып тастау батырмасының көмегімен орындалады . 

«Шешім нөмірі», «шешімнің күні» жолдары міндетті болып табылады. Өзгерістерді 

сақтау үшін аукциондық комиссияны өзгертуге  негіз болған  файлды қоса тіркеу және 

«Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу керек.   



Ескертпе:  

− Хабарландыру хатшысын Аукциондық комиссия Төрағасы өзгерте алады.   

− Егер дауыс беру әлі аяқталмаса және «Өтінімдерді  қарау»/»Өтінімдерді 

толықтыруды қарау» хабарландыруының мәртебесіне жүйе аукциондық 

комиссияның жаңа мүшесін  шығаруға немесе қосуға мүмкіндік береді.  

Аукциондық комиссияның шығарылған мүшесі дауыс дауыс берген жағдайда, 

Жүйе  дуыс беру нәтижесін алып тастауға және аукциондық комиссияның осы 

мүшесіне  қайтадан дауыс беруге тыйым салады.    Егер комиссияның шығарылған 

мүшесі әлі дауыс бермесе, Жүйе өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау бойынша 

шешімдерді енгізуі үшін қолжетімдіктерді жабуы тиіс. 

Комиассияның жаңа мүшесін қосқан жағдайда, Жүйе аукциондық комиссия 

мүшесіне дауыс беруге мүмкіндік береді.  

 

1.5.5. Өнім берушілердің аукционға қатысуға арналған өтінімдерін қарау 

 

Аукциондық комиссия мүшелерінің өтінімдерін қабылдаудың аяқталу мерзімі басталғанда   

жүйе Өнім берушілердің өтінімдерін қарау қажеттігі туралы хабарламаларды автоматты 

түрде жіберуді жүзеге асырады. «Хабарлама» тарауына өту үшін «Қатысушы бейіні» 

мәзірін ашу қажет. 

 

Хабарламаларды  қарауды сондай-ақ беттің оң жақ жоғары бұрышындағы  келіп түскен 

хабарламалар саны түрінде пиктограмманы басып орындауға болады. Пиктограммаға 

басқан соң соңғы 5 алынған хабарлама тізімі бейнеленеді. Барлық хабарламаларды көру 

үшін «Барлық хабарламалар» сілтемесін басу қажет. 

 

Аукциондық комиссия мүшелеріне Өнім берушілердің өтінімдерін қарау қажет 

хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру үшін,  «Жұмыс кабинеті» тарауына өтіп, 

«Хабарландыруларды іздеу» (жалпы) таңдау қажет.   



 

Ұсынылған құжаттарды қарау үшін Өнім берушілерге  хабарландыруды қарау нысанында 

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында тізімнен «Өтінімді қарау» таңдау қажет.   

Ескертпе: «Төраға», «Комиссия» рөліндегі Пайдаланушылар егер хабарландыру мәртебесі 

«Өтінімдерді қарау» («өтінімдерді толықтыруларды қарау») болса, Өнім берушілердің 

өтінімдерін қарай алады.   

 

Қатысу үшін берілген өтінімдер тізімі бейнеленеді. 

 

Аукционға өтінім берген Өнім берушілер туралы ақпаратты қарау үшін,  өтінім нөмірінің 

сілтемесені басу қажет. Өтінім нөміріне басқан кезде Өнім берушілерді жіберу бетіне өту 

жүзеге асырылады. 



 

«Құжаттама» тарауында құжаттарды қарау және жүктеп алу мүмкіндігімен Өнім 

берушілер ұсынған құжаттар тізімі бар. Өтінім бойынша Өнім берушілердің 

құжаттамасын қарау үшін «Құжаттама» тарауына өту қажет. 

 

 «Өнім беруші туралы мәлімет» қосымша бетінде Өнім беруші туралы ақпарат 

бейнеленеді. «Қатысу үшін лоттар» қосымша бетінде  ол бойынша Өнім беруші сатып 

алуға қатсатын лот бейнеленеді. «Лоттар бойынша өнім берушілерді жіберу» қосымша 

бетінде  өтінімдерді жіберу/ қабыл алмау жүзеге асырылады. 

 



Жіберу/ қабыл алмау бойынша дауыс беру үшін Өнім берушілерге хабарландыруды қарау 

нысанында «Лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу» тарауына өту қажет. 

 

 Жіберу/қабыл алмау бойынша белгіні таңдау үшін «Ескертпе» жолында келесі мәндермен 

түсіп тұратын тізім қамтылған:  

-Жіберілді  

-Қабыл алынбады. 

Лоттар бойынша өнім берушіні жіберу екі тарауды қамтиды: 

 Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар; 

 Әрбір лот бойынша құжаттар. 

  «Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар»  тарауы мынадай санаттардан тұрады: 

 Біліктілік талаптарына сәйкестік;  

 МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы. 

  «Біліктілік талаптарына сәйкестік» санаты мынадай тараулардан тұрады: 

 5-қосымша ( Өнім берушілер тауарлар сатып алған кезде біліктілік туралы 

мәлімет); 

 Куәлік, сертификаттар, дипломдар және басқа құжаттар; 

 Бірінші санаттың рұқсаты (Лицензиялар); 

 Екінші санаттың рұқсаты. 

Ескертпе: бұл тізім бір немесе бірнеше құжаттама бойынша Өнім беруші қабыл 

алмауға шешім қабылдаған жағдайда бейнеленеді. 

 

Өнім берушіні  бір немесе бірнеше құжаттар бойынша қабыл алмау туралы шешім 

қабылданған жағдайда,  құжат бар жолға қанат белгі қойып, қабыл алынбау себебін 

көрсету талап етіледі.  



 

Ескертпе:  «Файлды қоса тіркеу» батырмасы өнім берушінің өтінімін қабыл алмау 

негіздемесін толтырған кезде міндетті шарт болып табылмайды. 

«МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы» санаты бойынша шешім қабылдау 

үшін «Ескертпе» жолында Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау талап 

етіледі:  

-Жіберілді  

-Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады .  

«Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» мәні таңдалған жағдайда, тиісті жолға қанат 

белгі қойып және қабыл алынбау себебін көрсетіп, Заңның 6-бабының тармақшасын 

көрсету талап етіледі.    

 

Ескертпе:  «Файлды қоса тіркеу» батырмасы өнім берушінің өтінімін қабыл алмау 

негіздемесін толтырған кезде міндетті шарт болып табылмайды. 



Назар аударыңыз! МС Заңының 6-бабы бойынша  конкурстық комиссия мүшесінің тым 

болмағанда біреуі бойынша «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  шешімі болған 

жағдайда, Жүйе комиссия мүшелерінің көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне 

байланыссыз  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін беруі тиіс. 

Жүйе  бұл шешімді өнім беруші қатысатын  барлық лоттарға  автоматты түрде қолданады. 

Бұл өнім беруші қайтадан сатып алуға қатысуға өтінім бере алмайды . 

Барлық санаттар бойынша шешім қабылданған соң, тарауда «Сақтау» батырмасын басу 

талап етіледі. Шешімді сақтағаннан кейін тарауы бар жолда қабылданған шешім 

бейнеленеді (Жіберілді, Қабыл алынбады, Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады). 

«Әрбір лот бойынша құжаттар» тарауына өту үшін лот нөмірінің белсенді сілтемесін басу 

талап етіледі. 

Бұл тарау «Аукциондық құжаттаманың сәйкестігі» санатынан тұрады.  Оған мынадай 

қосымшалар жатады: 

 6-қосымша (Өтінімді  қамтамасыз ету,кепілді емес ақшалай жарна) 

 2-қосымша (Техникалық өзіндік ерекшелік) 

Өтінімді қамтамасыз ету бойынша қайта табыстау құқығынсыз Өнім берушінің қабыл 

алмау қажет болған жағдайда, «Жіберу» жолында 6-қосымшасы бар жолға қанат белгі 

қою талап етіледі, жүйе «қайта табыстау құқығынсыз» қосымша жолды бейнелейді, 

мұнда да қанат белгі қою талап етіледі.   Қабыл алынбады себебін көрсетуге арналған 

жол міндетті болып табылады. 

 

Назар аударыңыз!  Конкурстық комиссиясының тым болмағанда бір мүшесі бойынша 

«Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» шешімі болса,  Жүйе комиссия мүшелерінің 

көпшілігі осы өнім берушіні жібергеніне байланыссыз  «Қайта беру құқығынсыз қабыл 

алынбады»  қорытынды шешімін береді . Қабыл алынбаған өнім беруші осы лот бойынша 

өтінім толтыруға бере алмайды. Бұл шешім өтінімдегі басқа лоттарға таралмайды. 

Барлық санаттар бойынша шешім қабылданған соң, тарауда «Сақтау» батырмасын басу 

талап етіледі. Шешімді сақтағаннан кейін тарауы бар жолда қабылданған шешім 

бейнеленеді (Жіберілді, Қабыл алынбады, Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады). 



 

Барлық тараулар бойынша дауыс беруді аяқтау үшін, «Дауыс беру» батырмасын басу 

қажет. 

 «Артқа оралу» батырмасы өтінімдер тізіміне оралуға арналған. 

Назар аударыңыз! Дауыс беру аяқталғанға дейін Комиссияға «Дауысты шақырып алу» 

атқарымын пайдаланып, өз дауысын шақырып алу мүмкіндігі беріледі. 

 

1.5.6. Өтінімдердің қаралуын бақылау 

 

Хатшыға «Өтінімдерді қарау»/Өтінімдерді толықтыруды қарау» мәртебесімен 

хабарландыруды қарау нысанында дауыс беру барысын қадағалау атқарымы қолжетімді. 

Осы атқарымды пайдалану үшін «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» 

тармағын таңдау қажет.  

 

 

 

 

Жүйе өтінімдерді қарау нысанын бейнелейді. 



 

Өтінім туралы ақпаратты  (құжаттама, Өнім беруші туралыы мәлімет, қатысу үшін лоттар, 

Өнім берушіні лоттар бойынша жіберу) қарау үшін) Өнім берушіге өтінімнің белсенді 

нөмірін басу қажет. 

«Дауыс беруді бақылау» тарауында сатып алу бойынша лоттар тізімі бейнеленеді. 

 

Дауыс беру нәтижелерін қарау үшін аукциондық комиссия мүшелеріне лот атуына басу 

қажет. Өтінім берген Өнім берушілер тізімі бейнеленеді. 

 

«Шешім» жолы келесі мәндерді қамтуы мүмкін: 

 Кворумға қолжеткізілді – егер олар қатысқан лоттар бойынша Өнім берушілердің 

барлық өтінімдеріне аукциондық комиссия мүшелерінің (бұл ретте комиссия 

төрағасы міндетті)  көпшілігі дауыс берсе. 

 Жіберілді/Қабыл алынбады– дауыс беру жабық; 

 Жіберілді – көпшілік дауыспен өнім беруші жіберілген жағдайда шығады.  

 Қабыл алынбады – Өнім беруші  біліктілік талаптарына немесе 

аукциондық құжаттама сәйкес болмағандықтан көпшілік дауыспен қабыл 

алынбаған жағдайда шығарылады; 

 Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады – МС Заңның 6-бабы бойынша қабыл 

алынбаған жағдайда немесе тым болмағанда бір аукциондық комиссия мүшесі 



бойынша өтінімге қамтамасыз ету ұсынбауы себепті қабыл алынбаған кезде 

шығарылады. 

 Кворум жоқ – дуыс беру басталды, дауыс беру бойынша кворумға 

қолжеткізілмеді. 

Ескертпе:  

 МС Заңның 6-бабы бойынша аукциондық комиссияның тым болмағанда бір мүшесі 

бойынша  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» шешімі болған жағдайда,  

Жүйе аукциондық комиссия мүшелерінің көпшілік дауысымен жіберілгеніне 

қарамастан, «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  қорытынды шешімін 

беруі тиіс. 

 «Өтінімді  қамтамасыз ету» құжаты бойынша  аукциондық комиссияның тым 

болмағанда бір мүшесі бойынша  «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады» 

шешімі болған жағдайда,  Жүйе аукциондық комиссия мүшелерінің көпшілік 

дауысымен жіберілгеніне қарамастан, «Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады»  

қорытынды шешімін беруі тиіс.   

«Жақтап» жолы – әлеуетті Өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

жіберген  аукциондық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметтен тұрады. 

«Қарсы» жолы – әлеуетті Өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

жібермеген  аукциондық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметтен тұрады   

«Дауыс бермеді» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып 

алуға қатысуға жіберу/қабыл алмау жөнінде шешім қабылдамаған Конкурстық комиссия 

мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

Дауыс беру нәтижелерін қарау үшін аукциондық комиссияның әрбір мүшесіне  ұйым 

атауын, одан соң лот атауын басу қажет. Келесі терезе пайда болады. 

 

Лот бойынша Өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау бойынша дауыстар кворумы болған 

кезде  аукциондық комиссия Хатшысына  «Өнім берушілердің қаралуын бақылау» 

нысанында  «Дауыс беруді аяқтау» батырмасы қолжетімді болады. 

Ескертпе:  Лот бойынша аукциондық комиссия мүшелерінің көбі дауыс бергенде 

кворумға  қолжеткізілді деп саналады. Бұл ретте аукциондық комиссия Төрағасы 

міндетті түрде дауыс беруі тиіс. 



 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін қажет болғанда, Хатшыға дауыс беруді жаңғырту  

қолжетімді, бұл үшін «Дауыс беруді жаңғырту» батырмасын басу қажет.  

 

Ескертпе: сатып алу бойынша дауыс беру нәтижелері негізінде қабыл алынбаған өтінім (-

дер) болса, дауыс беруді бақылау нысанында «Алдын ала жіберу хаттамасын 

қалыптастыру» батырмасы қолжетімді болады». 

1.5.7. Алдын ала рұқсат ету хабарламасын қалыптастыру 

 

Ауционда бір және одан көп әлеуетті Өнім беруші жіберілмеген жағдайда,   дауыс беру 

аяқталғаннан кейін Аукциондық комиссия Хатшысына  әрекеттер тізімінде «Алдын ала 

жіберу хаттамасын қалыптастыру» батырмасын таңдау қажет. 

Ескертпе: бұл батырма сондай-ақ «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетінде, 

өтінімдерді қарау нысанында қолжетімді. «Өтінімдерді қарау» нысанына өту үшін  

қолжетімді әрекеттерден «Өтінімді қарау» батырмасын  басу қажет. 

Нәтижесінде жүйе мемлекеттік және орыс тілдерінде PDF форматында алдын ала жіберу 

хаттамасын қалыптастырады. 

Жіберу хаттамасын қалыптастырғаннан кейін өтінімдер, лот және хабарландыру мәртебесі 

«Жіберу алдындағы хаттаманы қалыптастыруға» өзгереді. 

 



 

 

1.5.8. Комиссия мүшелерінің алдын ала рұқсат ету хабарламасына қол 

қоюы 

Алдын ала жіберу хаттамасы қалыптасқаннан кейін аукциондық комиссия мүшелеріне 

хаттамаға қол қою қажеттігі туралы хабарлама жіберу жүзеге асырылады. 

 

Ескертпе: Бұл ретте Хатшы қол қойғанша, аукциондық комиссия мүшелеріне қол қою 

қолжетімсіз болады. 

Алдын ала жіберу хаттамасына қол қояр алдында құжаттың дұрыстығын тексеру қажет.   

Құжатқа электрондық-цифрлық қолтаңба қойып, Сіз электрондық құжаттың бүтіндігін 

және түпнұсқалығын растайсыз. 

 

 

Назар аударыңыз! Алдын ала жіберу хаттамасын қалыптастырған кезде жүйе Жосықсыз 

өнім берушілер тізілімінде Өнім берушілер  бар-жоқтығына тексеру жүргізеді. 

 

1.5.9. Алдын ала рұқсат ету хабарламасын  жариялау 

 



Алдын ала жіберу хаттамасына қол қойғаннан кейін жүйе кворум болуын тексереді,   

кворум болса, аукциондық комиссия Хатшысына  «Алдын ала жіберу хаттамасын 

жариялау» әрекеті қолжетімді болады. 

 

 

Назар аударыңыз! Қатысуға өтінімдерді қайтадан беру қабылдаудың басталу және аяқталу 

күні автоматтты түрде қойылады. 

Хабарламаны растаған жағдайда, аукционға қатысуға жіберілмеген, жетіспейтін 

құжаттарды қосуға Өнім берушілерген шақыруды автоматты түрде жібере отырып,  алдын 

ала рұқсат ету хабарламасын  жариялау жүзеге асырылады. 

 

Хабарлама мен лот мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерге толықтыру» мәртебесіне 

ауысады.

 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Үшінші бағыт бойынша, егер хабарлама «Жарияланды  

(өтінімдерді толықтыру)» хабарландыру мәртебесімен алдын ала жіберу хаттамасын 

орналастырған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде жіберілсе, онда Ұйымдастырушы 

өтінімдерді толықтыру мерзімі аяқталғаннан кейін алдын ала жіберу хаттамасын қайта 

қарауды енгізу жолымен бұзушылықты жоюы тиіс. Әр түрлі уақытта  бірнеше хабарлама, 

бірақ бір хабарландырудан барлық лоттар бойынша жіберетін болған жағдайда, онда 

алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау жолымен хабарламаны орындау бірден барлық 

үш лот бойынша жүзеге асырылуы тиіс.   

Хабарлама жіберіп, алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау үшін өтінімдерді 

толықтыру мерзімі аяқталғаннан кейін  Жүйе: 

4.   «ААЖХ қайта қарау бойынша шешім қабылдау» лоттары мен хабарландыру 

мәртебесін өзгертеді.  

5. «ААЖХ қайта қарау» және «ААЖХ қайта қарамай сатып алуды жалғастыру» 

батырмаларын белсенді етеді. 

6. Хабарлама негізінде бұзушылықты жою тәсіліне сипаттама 5.4.3 тарауда берілген. 

1.5.10. Аукционға қатысуға арналған өтінімдерді екінші рет қарау 

 

Өтінімдерді қайтадан қабылдаудың аяқталу мерзімі басталған кезде аукциондық комиссия 

мүшелеріне  Өнім берушілердің өтінімдерін екінші рет қарау әрекеті қолжетімді. 

Бұл үшін «Қолжетімді әрекеттер» тарауында хабарландыруды қарау нысанында «Өтінімді 

қарау» таңдау қажет.   

 

Аукционға қатысуға қайтадан өтінім берген Өнім берушілер туралы ақпаратты қарау 

үшін,  өтінім нөміріне сілтемені басу қажет. Өтінім нөміріне басқан  Өнім берушілерді 

екінші рет жіберу бетіне өту жүзеге асырылады. 

 

Жіберу/қабыл алмау бойынша екінші рет дауыс беру үшін қабыл алыбаған Өнім 

берушілерге хабарландыруды қарау нысанында «Лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу» 

тарауына өту қажет.  



 

 Жіберу/қабыл алмау бойынша белгіні таңдау үшін «Ескертпе» жолында келесі мәндермен 

түсіп тұратын тізім қамтылған:  

-Жіберілді  

-Қабыл алынбады 

-Қайта беру құқығынсыз қабыл алынбады. 

  «Біліктілік талаптарына сәйкестік» санатында  «Жіберу», «Қабыл алмау» шешімі 

бейнеленеді; 

«Аукциондық құжаттама талаптарына сәйкестік» санатында «Жіберу», «Қабыл алмау» 

шешімі және  құжат үшін «Өтінімді  қамтамасыз ету» қосымша «Қайта табыстау 

құқығынсыз қабыл алмау» шешімі бейнеленеді; 

 МС Заңының 6-бабы бойынша шектеулер болмауы»   санаты үшін «Жіберу», «Қайта 

табыстау құқығынсыз қабыл алмау» шешімі бейнеленеді. 

 

Өнім беруші қабыл алынбаған жағдайда, «Себептерін негіздеу» жолы   толтыру үшін 

міндетті болып табылады. 

Қайта дауыс беруді тараулардың әрқайсысы бойынша бөлек жүргізу қажет: «Барлық 

лоттар бойынша жалпы құжаттар» және «Әрбір лот бойынша құжаттар».  



 

Тараулардың әрқайсысы бойынша қайта дауыс беруді аяқтағаннан кейін «Сақтау» 

батырмасын басу қажет.  Осы батырманы басқан кезде енгізілген нәтижелерді сақтау 

жүзеге асырылады.  

Бұдан әрі барлық тараулар бойынша қайта жауыс беруді аяқтау үшін «Дауыс беру» 

батырмасын асу қажет. 

 

Назар аударыңыз! Қайта дауыс беруді аяқтағанға дейін Комиссияға  «Дауысты шақырып 

алу» атқарымын пайдаланып, өз дауысын шақырып алу мүмкіндігі беріледі.    

 

Дауыс беруді аяқтау үшін сатып алу хатшысына хабарландыруды қарау нысанында  

«Қолжетімді әрекеттер» әрекеттер тізімінен «Өтінімді қарау» батырмасын таңдау қажет. 

 

«Дауыс беруді бақылау» тарауында «Өтінімді қарау» әрекетін таңдаған кезде хатшыға   

аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беруі бойынша ақпарат қолжетімді. 



 

Өнім берушілерді жіберу бойынша дауыстар кворумы болған кезде,  Аукциондық 

комиссия Хатшысына «Дауыс беруді бақылау» нысанында «Дауыс беруді аяқтау» 

батырмасы қолжетімді болады. 

 

 

1.5.11. Аукциондық комиссияның сауалдары туралы деректерді енгізу 

 

Бұл атқарым алдын ала жіберу хаттамасы жарияланған   және өнім берушілер 

өтініміді қайта берген жағдайда қолжетімді. Хатшы аукциондық комиссия мүшелері 

(бұдан әрі – АКМ) сәйкес келмейтін жеке немесе заңды тұлғаларға,  мемлекеттік 

органдарға  біліктіліктік  талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына  

сәйкес келтірілген  конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерде қамтылған мәліметтерді 

нақтылау мақсатында жіберген сауалдар туралы деректерді енгізеді.   

АКМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін «Деректерді қосу» батырмасын 

басу қажет. 

 



Нәтижесінде экранда ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін нысан 

бейнеленеді 

 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру нысанында мынадай жолдар бейнеленеді: 

Жол атауы Сипаттама 

Лоттар тізімі Үндемеуі бойынша хаьарландыруда жарияланған лоттар бейнеленеді. 

ККМ ол бойынша  сауал жіберген  лот таңдалады  

Сауал жіберілді Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. Тізімнен мына мәндердің бірі 

таңдалады: 

- Өнім беруші; 

- Сауал жіберілген ұйым/адам. 

Сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. «Сауал жіберілді» жолында 

«Өнім беруші» мәні таңдалған кезде, Жүйе «Лоттар тізімі» жолында 

таңдалған лотқа қатысуға өтінім берген Өнім берушілер атауын 

бейнелейді. 

Өнім берушілер тізімінен қолмен Өнім беруші таңдалады. 

Қазақ тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 

Орыс тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 

Қазақ тілінде 

сауал туралы 

ақпарат  

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

сауал туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 



Сауалды жолдау 

күні 

Күнтізбеден таңдау.  

Қазақ тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтырғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» 

батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді сақтайды. Сауалдар туралы жаңа мәліметтерді 

қосу үшін «Деректерді қосу» батырмасын басу қажет. 

 

 

 

 

1.5.12. Рұқсат ету хаттамасын қалыптастыру 

 

Қолжетімді әрекеттер тізіміне қол қою бойынша кворумға  қолжетікізілген соң «Жіберу 

хаттамасын қалыптастыру» қолжетімді болады. 

 



Қалыптасқан жіберу хаттамасына Хатшы қол қоюы қажет, бұл үшін «Қол қою» 

батырмасын, одан соң «Сақтау» батырмасын басу қажет. 

 

 

1.5.13. Комиссия мүшелерінің рұқсат ету хаттамасына қол қоюы 

 

Төраға мен аукциондық комиссия мүшелеріне жеке кабинетке жіберу хаттамасына қол 

қою қажеттігі  туралы хабарлама келеді.  

Аукциондық комиссия мүшелеріне жіберу хаттамасымен танысу және қол қою үшін  

хабарландыруды қарау нысанына өту қажет.  

 

 

1.5.14. Комиссия мүшелерінің рұқсат ету хаттамасын жариялауы 

 

Қол қою бойынша кворумға қол жеткізілгеннен кейін Хатшыда хабарландыруды қарау 

нысанында «Жіберу хаттамасын жариялау» батырмасы бейнеленеді. 



 

Экранда сауда-саттық өткізудің басталу және аяқталу күні мен уақыты бейнеленеді. 

Растау қажет. 

 

Жіберу хаттамасын жариялаумен бірге  аукцион өткізу мерзімі көрсетілген Қосымшаны 

жариялау жүзеге асырылады. 

 

Хаттаманы қарау үшін тиісті батырманы басу қажет. 

Хаарландыруға аукциондық сауда-саттық жарияланғанға дейін «Жарияланды (аукцион  

өткізу күтілуде) мәртебесі беріледі.  

 



1.5.15. Аукциондық сауда-саттық өткізу 

 

Аукциондық сауда-саттықты бастау күні мен уақыты басталғаннан кейін хабарландыруға     

«Жарияланды (аукцион өткізу)» мәртебесі беріледі. 

Аукционға баға  ұсыныстарын қабылдау уақыты аукцион өткізу басталғаннан бастап 30 

минутты  және аукцион өткізу басталуынан 30  минут өткен соң  -  соңғы баға ұсынысы 

келіп түскеннен кейін 10 минутты құрайды. 

Соңғы баға ұсынысы келіп түскеннен кейін 10 минут ішінде анағұрлым төмен бағаман 

баға ұсынысы келіп түспесе, аукцион автоматты түрде жабылады.   

Аукциондық сауда-саттық басталғаннан кейін  қатысушылардың бір де бірі баға  туралы 

ұсыныс бермесе, аукцион автоматты түрде аяқталады. 

Аукцион аяқталғаннан кейін Жүйе автоматты түрде PDF, XML  форматында 

қорытындылар хаттамасын қалыптастырады және оны аукцион өткізу туралы хабарлама 

нысанын  қоса тіркейді. 

Аукционға қатысушы  аукционның басқа қатысушылары ұсынған бағаға тең баға туралы 

ұсыныс берсе, бұрынырақ келіп түскен басқа ұсыныстардың баға туралы ұсынысы  ең 

жақсысы деп танылуы тиіс.   

1.5.16. Сатып алуды болдырмау 

 

Акт бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұзушылық айқындалуына 

байланысты, Сатып алуды болдырмау атқарымы хабарландыру жариялаған сәттен бастап 

шарт жасасқанға  дейін қолжетімді: 

 сот органдарының; 

 прокуратура органдарының; 

 қаржылық бақылау органдарының. 

Сатып алуды болдырмауды жүргізу үшін Хатшыға хабарландыруды қарау нысанындағы 

әрекеттер тізімінен «Сатып алуды болдырмау» әрекетін таңдау қажет. 

 

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, барлық сатып алуға, сондай-ақ жекелеген 

лоттарға сатып алуды болдырмауға болады.  



 Осы әрекетті орындағаннан кейін ескерту хабарламасы бейнеленеді. 

 

«Жоқ» батырмасын басқан кезде, жүйе сатып алуды қарау нысанына қайта әкеледі. 

Болдырмауды орындау үшін «Иә» батырмасын басу қажет, лоттарды таңдау үшін нысан 

бейнеленеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сатып алу  болмай қалса және лот бір көзден алу (БКА) 

тәсілімен  не хабарландыруды қайталап жариялау үшін сатып алуға қосылса, «Аукцион» 

тәсілімен сатып алуды болдырмау үшін,  қайта сатып алуды емес, БКА сатып алуды 

болдырмау, одан соң «Аукцион» тәсілімен с атып алу алуды болдырмау қажет.   БКА 

лоттары сатып алуға не қайта сатып алуға қосылса, Жүйе келесі хабарламамен нысанды 

бейнелейді: 

 

Қайта сатып алуды еме, БКА сатып алуды болдырмағаннан кейін, лот «Аукцион» 

тәсілімен сатып алуды болдырмау үшін қолжетімді болады.   

Лоттарды таңдау лоты бар жолға қанат белгісін қою арқылы жүзеге асырылады, одан соң 

«Таңдалған лоттар бойынша сатып алуды болдырмауды жүргізу» батырамасын басу 

қажет.  



 

 

Болдырмау нысаны бейнеленеді, онда болдырмауға негіз болып табылатын сканирленген 

электрондық құжатты қоса тіркеу және болдырмау негіздері бойынша ақпаратты толтыру 

қажет. 

 

Сатып алуды болдырмау нысаны келесі жолдардан тұрады: 

Жол атауы Жолдың мәні 

Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 

толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 



- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Орган атауы Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 

көрсету қажет. 

Файлды таңдаңыз Батырма болдырмау негізі болып табылатын құжатты 

қоса тіркеуге арналған. 

 

 Барлық жолдарды толтырып, қажетті файлды қоса тіркегеннен кейін «Болдырмау 

жүргізу» батырмасын басу қажет 

 Барлық лоттарды болдырмаған кезде, сатып алуда  болдырмау себептерін көрсете 

отырып, автоматты түрде қорытындылар хаттамасы қалыптасады . Сатып алуда бірнеше 

лот болған жағдайда, бір лоттың болдырмаған кезе, лот мәртебесі Болдырмадыға өзгереді 

және қорытындылар хаттамасында жариялағаннан кейін осы лоттың болдырмау себебі 

көрсетіледі. 

Сондай-ақ болдырылмаған лот жаңа сатып алу жариялау үшін пулға оралады. 

Ескертпе. »Шарт жобасы» мәртебесімен шарт болған кезде, сатып алуда 

болдырмауды орындау үшін осы шартты алып тастау қажет. 

 Тоқтата тұру, жалғастыру және болдырмау әрекеті «Тоқтата тұру/Жалғасы/сатып алуды 

болдырмау» қосымша бетінде бейнеленеді 

 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды болдырмау  «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру»  мәртебесімен жасалған жағдайда, жүйе  хаттаманы сатып алуды 

болдырмау туралы басқа хаттамаға қайта қалыптастырады. 

Ескертпе: Жүйе бұрын қол қойылған хаттаманы  болдырмау туралы ақпарат бар 

өзекті хаттамаға автоматты түрде қайта қалыптастырады.  Бұдан соң хаттамаға 

хатшы мен аукциондық комиссия мүшесі қайтадан қол қоюлары тиіс. Сатып  алуды 

болдырмау немесе сатып алудан бас тартқаннан кейін барлық сатып алу тәсіліне қатысты 

қорытындылар хаттамасын  қайта қарау . 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша сатып алуды 

болдырмау ішінара емес толықтай барлық лоттар бойынша жүргізілген жағдайда жүйе 

сатып алуды болдырмауды есепке ала отырып, қорытындылар хаттамасының барлық 

нұсқаларын бейнелейді. Бұл ретте жүйе болдырмаусыз ақпараты бар қорытындылар 

хаттамасының алғашқы нұсқасын, сондай-ақ болдырмау туралы ақпаратпен екінші 

хаттаманы бейнелейтін болады. Қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын 

бейнелеу сатып алудың барлық тәсілдеріне қатысты. 

Болдырмау туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы  «Жарамсыз» 

мәртебесімен бейнеленетін болады. Болдырмау туралы ақпараты бар қорытындылардың 

өзекті хаттамасы «Жарамды» мәртбесінде болады. 

 

 

 

1.5.17. Сатып алуды тоқтата тұру/ұзарту 

1.5.17.1. Тоқтата тұру 

 



 

 

1.5.17.2. Жалғасы 

 

 



 

1.5.18. «Аукцион» тәсілімен екінші рет хабарландыру жариялау 

«Аукцион» тәсілімен қайта хабарландыру жасау үшін «Жұмыс кабинеті» тарауына өту 

және «Хабарландыру жасау» тармағын таңдау қажет. 

 

 

Бұдан әрі хабарландыру  жобасын жасау нысаны ашылады, онда төмендегілерді көрсету 

қажет: 

Сатып алу өткізу тәсілі – «Аукцион» 

Сатып алу типі  - «Қайта сатып алу» 

Қазақ тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы; 

Орыс  тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;  

Сатып алу өткізу белгісі  және «Бұдан әрі» батырмасын басу 



 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде сатып алу жүргізу  мәнінің түрі мен  белгісі, тәсілі 

бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді.  

Назар аударыңыз! Лоттар тізімінде «Аукцион» тәсілімен болмаған сатып алулар бойынша 

лоттар ғана бейнеленеді 

Лотты (тарды) белгілеп, «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу керек. 

Бұдан әрі қайтадан хабарламаны жасау және жариялау рәсімі  сатып алуды бастапқы 

жариялау рәсіміне ұқсас. 

1.5.19. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілінің өзгеруі  

Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілін өзгерту үшін «Ұйымдастырушы» рөлімен 

Жүйеде авторландыру қажет. 

Назар аударыңыз! Өзгерту   Хатшыға не хабарландыруды Жасаушыға ғана  қолжетімд 

хабарландырулардың «Жарияланды», «Жарияланды (өтінімдерді  қабылдау), «Өтінімдерді 

қарау», «Қосышма өтінімдерді қарау» мәртебесі текқана болғанда қолжетімді. 

«Жұмыс кабинеті – Менің хабарландыруым (Ұйыымдастырушы)» мәзіріне өту керек.  

 

 



Хабарландыруды ашу қажет.  Хабарландыруда «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде  

«Өкілдің деректерін өзгерту» тармағын басу керек 

 

 «Өкілдің деректерін өзгерту» нысанында Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

өкілін өзгерту және «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу. Жүйе енгізілген деректерді 

сақтайды  

 

1.5.1. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүйтеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттары (аукциондық құжаттама/ шарт жобасы / Техникалық өзіндік 

ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 



- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

 

 

1.6. «Тұрғын үй сатып алу» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу 

1.6.1. Хабарландыру жобасын жасау 

 

«Тұрғын үй сатып алу» тәсілімен хабарландыру жасау үшін, «Жұмыс кабинеті» - 

«Хабарландыру жасау» тарауына өту қажет.  

 

Бұдан әрі хабарландыру  жобасын жасау нысаны ашылады, онда төмендегілерді көрсету 

қажет: 

 Сатып алу өткізу тәсілі;  



 Сатып алу мәнінің түрі;  

 Қазақ тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы; 

 Орыс  тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;  

 Сатып алу өткізу белгісі. 

 

 

Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында 

«Жоба» мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   

«Жоба» мәртбесі бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік 

береді 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде сатып алу жүргізу  мәнінің түрі мен  белгісі, тәсілі 

бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді.  

 

1.6.1.1. Лоттарды таңдау  
 

Лоттарды қосу үшін, лотты (-тарды) белгілеп, «Белгіленген лотты қосу» батырмасын басу 

қажет: 

 

 

Таңдалған лоттарды тексеру нысанында мынадай батырмалар бар: 

 «Белгіленген лотты алып тастау»- алдындағы терезеге қайтару және лоттарды 

қайтадан таңдау үшін;  

 «Бұдан әрі» сатып алу жасау рәсімін жалғастыру үшін. 

 



 
 

 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілін қосу 

үшін, сондай-ақ банктік шотты таңдау үшін нысан ашылады. 

1.6.1.2. Өкілдер бойынша деректер қосу 
 

Өкілдер бойынша деректерді қосу бетінде  ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші 

өкілдері туралы деректерді толтыру қажет. 

 Ұйымдастырушы туралы деректерді толтыру үшін ұйымдастырушының аты белсенді 

сілтемесін басу қажет. Келесі нысан бейнеленеді. 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

Ұйымдастырушы туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні  

Қолмен толтырылады. «Қосу» батырмасын басқан кезде 

қалқыма терезе бейнеленеді. Үндемеуі бойынша 

Ұйымдастырушы өкілеттігі бар пайдаланушылар ғана 

бейнеленеді. Пайдаланушыны таңдау «Таңдау» батырмасының 

көмегімен жүзеге асырылады  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер 

жинағының көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге 

асыруға болады). 



 

«Қосу» батырмасын белсенді еткеннен кейін келесі терезе бейнеленеді. Ұйымдастырушы 

өкілі – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тіркелген қызметкерлері арасынан 

таңдалады. 

 

 

Тапсырыс беруші туралы деректерді толтыру үшін, Тапсырыс берушінің атауына белсенді 

сілтемені басу қажет. Төменде көрсетілген нысан бейнеленеді. 

 

Лауазымы Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Байланысу 

телефоны 

Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады.. 

E-mail Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Ұйымдастыруш

ының банк 

деректемелері 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 

Банк 

деректемелері  

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 



 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

Өкілдің аты-жөні, 

Лауазымы,  Байланысу 

телефоны,  E-mail 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» нысаны сияқты 

толтырылады  

Банк деректемелері  «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

 

Өкілді таңдау үшін «Өкілді қосу» батырмасын басу керек.   

Тапсырыс беруші  өкілі – мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушінің тіркелген 

қызметкерлері арасынан таңдалады. 

 

 
 

Деректерді толтырып, сақтағаннан кейін, Жүйе «Толтырылды» мәртебесін бейнелейді. 

 



1.6.1.3. Құжаттама дайындау 

 

Құжаттама дайындау үшін  «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

  

Бұл терезеде Электрондық мемлекеттік сатып алу өткізу қағидаларына сәйкес конкурсқа 

қатысу үшін  қалыптасқан қажетті құжаттар тізімі бейнеленеді.  

«2-қосымша (Техникалық өзіндік ерекшелік)»  құжатын қалыптастыру үшін «Құжаттар 

атауы» жолында атауы бар сілтемені басу қажет. 

 

Техникалық өзіндік ерекшелікті қарау және редакциялау үшін таңдалған лот жолындағы 

«Техникалық өзіндік ерекшелік» бағанының «Толтыру» белсенді сілтемесін басу керек.  

Жаңа терезеде пайдаланушыға техникалық өзіндік ерекшелік үлгісі бейнеленеді, онда 

қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) 

сипаттамасын және талап етілетін атқарымдық, техникалық, сапалық және пайдалану 

сипаттамаларын міндетті түрде толтыра отырып, лот туралы ақпарат көрсетіледі: 



 

Бұдан әрі «Сақтау» батырмасын басу қажет.  Деректерді сақтағаннан кейін , «Техникалық 

өзіндік ерекшелікті бекіту» батырмасын басқан кезде жүйе .pdf форматында құжатты 

қалыптастырады. 

 

 

Бұдан әрі техникалық өзіндік ерекшелікке электрондық-цифрлық қолтаңба қою қажет: 



 

Назар аударыңыз! Қалыптасқан және қол қойылған техникалық өзіндік ерекшелікті  

редакциялауға тыйым салынады  Қалыптасқан техникалық өзіндік ерекшелікке өзгерістер 

енгізу қажет болған жағдайда, «Техникалық өзіндік ерекшелікті алып тастау» батырмасын 

пайдаланыңыз. 

Техникалық өзіндік ерекшелікке қол қойғаннан кейін «Артқа оралу» батырмасын және 

«Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. Бұдан соң жүйе хабарландыруды алдын ала қарау 

нысанын ашады. 

 

1.6.1.4. Хабарландыру жариялау 
Бұл нысанда сатып алуды жариялау мерзімін көрсету қажет.   Тұрғын үйді сатып алу 

кемінде 30 күнтізбелік күнге жарияланады, бұл ретте өтінімдер қабылдаудың басталу күні  

ағымдағы күннен кеш болмауы тиіс.  Күнін көрсету үшін  пиктограммасын басу 

қажет. 

 



 

Ашылған нысанда өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу күнін көрсету керек. 

 

 

 

Нақты уақытты көрсету үшін  пиктограммасын басу керек. 

 

 

Сатып алуды жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет: 



 

Назар аударыңыз! Хабарландыруды жариялар алдында енгізілген деректердің 

дұрыстығын тексеріңіз. Жарияланған сатып алу редакциялауға жатпайды.  

Сатып алуды жариялау мерзімі дұрыс көрсетілмеген жағдайда, жүйе тиісті қатені 

бейнелейді: 

 

 

Ойдағыдай жариялаған жағдайда жүйе сатып алуға «Жарияланды» мәртебесін береді  

 

 

1.6.2. Өнім берушінің өтінімдерін қарау 

Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні басталғанда, хабарландыру жасаушы 

Ұйымдастырушы Өкіліне (яғни жарияланым авторына) «Өтінімдерді қарау» 

хабарландыру мәртебесімен «Өтінімді қарау» әрекеті қолжетімді. 



 

Өтінімдерді қарау нысаны бейнеленеді. 

Ұсынылған құжаттама туралы ақпаратты, Өнім беруші турал мәліметтерді,  қатысу және 

жіберуге лоттарды қарау үшін Өнім берушіге  лоттар ойынша қажет өтінім нөмірінің 

белсенді сілтемесін басу 

керек.

 

Өтінім бойынша жіберу/ қабыл алмауды  қою үшін  «Қтінімнің жалпы мәліметтері» 

нысанында «Лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу» белсенді сілтемесін басу қажет. 

Назар аударыңыз! Өнім берушілерді  қабыл алып жіберуді  ұйымдастырушы тарауында 

«Өкілдерді қосу» қадамында көрсетілген пайдаланушы ғана жасай алады.  

 

Жіберу/қабыл алмауды қою үшін  Түсіп тұратын тізімнен  тиісті мәнді таңдау қажет.  



 

Қандай да бір тарау бойынша Өнім берушінің қабыл алмау туралы шешім қабылданған 

жағдайда, тізімнен «қабыл алынбады» мәнін таңдау және тарауы бар жолға қанат белгі 

қою қажет, бұл ретте «Ескертпе» жолы міндетті болып табылады. Файлдарды қоса тіркеу 

үшін  «Файлды қоса тіркеу» батырмасын басып, ашылған нысанда файлды қосып, 

қолтаңба қою қажет.  

 

Шешімді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Шешім қабылданғаннан кейін 

барлық лоттарға «Дауыс беру» батырмасын басу қажет.   



 

Қорытындылар хаттамасы қалыптаспаған жағдайда, дауысты «Дауысты шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

 

1.6.3. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру 

 

  Ұйымдастырушы өкілі  барлық лоттар мен өтінімдер бойынша дауыс беруді жүзеге 

асырғаннан кейін, Хатшыға «Хаттамалар» қосымша бетінде «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру» батырмасы қолжетімді. 

 

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» батырмасын басқан кезде, Жүйе автоматты 

түрде: 

 Өнім берушілердің өтінімдерін хабарландыру мен лот (-тар) мәртебесін   

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» мәртебесіне өзгертеді; 

  PDF форматында қорытындылар хаттамасын қалыптастырады; 



 Ұйымдастырушы өкіліне жеке кабинетке қорытындылар хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы хабарлама жібереді. 

 

1.6.4. Қорытындылар хаттамасына қол қою 

 

Ұйымдастырушы өкіліне  қорытындылар хаттамасымен танысып, осы хаттамға қол қою 

қажет.     Хабарландыруды қарау үшін «қорытындылар хаттамасы» қосымша бетінде  

«Хаттаманы қарау» батырмасын басу керек. Қорытындылар хаттамасына қол қою үшін, 

«Қол қою» батырмасын басу керек. 

 

1.6.5.   Қорытындылар хаттамасын жариялау 

 

Қорытындылар хаттамасына қол қойғаннан кейін Хабарландыруды жасаушы 

ұйымдастырушы өкіліне (авторға) хабарландыруды қарау нысанында «Қорытындылар 

хаттамасы» қосымша бетінде  «Қорытындылар хаттамасын жариялау» батырмасын басу 

қажет. 

 

Хабарландыруды жариялағаннан кейін Жүйе автоматты түрде: 

 Өтінім берушілердің өтінімдері мен хабарландыру мәртебесі «Аяқталды» 

мәртебесіне өзгертеді; 

 Егер сатып алу болса, лот (-тар) мәртебесін «Сатып алу болды» мәртебесіне 

өзгертеді, егер сатып алу болмаса  "Сатып алу болмады» мәртебесіне өзгертеді; 

 Өтінім берушілердің өтінімдерінде лот (-тар) мәртебесін «Жеңімпаз», «Екінші 

жеңіпаз», «Жіберілді» немесе «Қабыл алынбады» мәртебесіне өзгертеді.   

Назар аударыңыз! Тұрғын үйді мемлекеттік сатып алуға қатысуға арналған Өнім 

берушінің тым болғанда бір өтінімі  тұрғын үйді мемлекеттік сатып алуға жіберілсе, 

тұрғын үйді мемлекеттік сатып алу болды деп танылады.   Бұл ретте, қатысуға арналған 



өітімінің жалғыз жіберілген болып табылатын әлеуетті Өнім берушіні веб-портал  осы 

мемлекеттік сатып алуда жеңімпаз деп таниды.     

1.6.6. Сатып алуды болдырмау 

 

Сатып алуды болдырмау атқарымы хабарландыру жариялған сәттен бастап төмендегі 

органдардың актісі бойынша мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылық 

анықталуына байланысты шартты бекіткенге дейін  сатып алу жариялаған пайдаланушыға 

қолжетімді: 

 сот органдарының; 

 прокуратура органдарының; 

 қаржылық бақылау органдарының. 

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, барлық сатып алуға, сондай-ақ жекелеген 

лоттарға сатып алуды болдырмауға болады.  Болдырмауды орындау үшін "Жұмыс 

кабинеті - Менің хабарландыруларым» (ұйымдастырушы) мәзірінде сатып алуды қарау 

нысанына өту қажет. Сатып алуды қарау нысанында «Қолжетімді әрекеттер» батырмасын 

басып, «Сатып алуды болдырмау» әрекетін таңдау керек.  

 

Батырманы басқан кезде жүйе әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені шығарады.  

 

Жалғастыру үшін «Иә» батырмасын басу қажет. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер сатып алу болмаса және лот хабарландыруды қайтадан 

жариялау үшін қосылса,  онда «Тұрғын үй сатып алу» тәсілімен сатып алуды болдырмау 

үшін, қайталама сатып алуды болдырмау, одан соң «Тұрғын үй» сатып алу тәсілімен 

сатып алуды болдырмау қажет.   Егер лот қайта сатып алуға қосылса, Жүйе келесі 

хабарламамен нысанды бейнелейді: 

 

Қайта сатып алуды  болдырмағаннан кейін, лот «Тұрғын үйді сатып алу» тәсілімен  сатып 

алуды болдырмау үшін қолжетімді болады.  

Лоттарды таңдау лоты бар жолға қанат белгісін қою арқылы жүзеге асырылады, одан соң 

«Таңдалған лоттар бойынша сатып алуды болдырмауды жүргізу» батырмасын басу қажет.  

 

Болдырмау нысаны бейнеленеді, онда болдырмауға негіз болып табылатын сканирленген 

электрондық құжатты  қоса тіркеу және болдырмау негізі бойынша ақпаратты толтыру 

қажет. 



 

   «Шешім нөмірі» жолы мәтіндік және қолмен енгізу үшін қолжетімді болып 

табылады. Бұл жолда акт (негіздеме) нөмірін көрсету қажет; 

 «Шешімнің күні» жолында  «Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен  тиісті актіні 

енгізу күнін таңдау қажет; 

 «Акт» жолында Түсіп тұратын тізімнен актілер түрлері анықтамалығының 

позициясы таңдалады; 

 «Орган» жолында  органдар анықтамалығынан орган таңдалады; 

 «Орган»атауы жолы.  Бұл жолда орган атауын толық көрсету қажет. 

 

Деректерді толтырып құжатты қоса тіркегеннен кейін «Болдырмауды жүргізу» 

батырмасын басу қажет. Лот мәртебесі «Болдырылмады» мәртебесіне ауысады.  

Сатып алуда барлық лоттарды таңдаған кезде автоматты түрле болдырмау себептерін 

көрсете отырып, қорытындылар хаттамасы қалыптасады, бір лотты таңдағанда, бірнеше 

лот сатып алуға қатысқан жағдайда, қорытындылар хаттамасында лот бойынша 

болдырмау себебі көрсетіледі. 

Сондай-ақ болдырылмаған лот жаңадан сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына 

оралады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды болдырмау  «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру»  мәртебесімен жасалған жағдайда, жүйе  хаттаманы сатып алуды 

болдырмау туралы басқа хаттамаға қайта қалыптастырады. 

Ескертпе: Жүйе бұрын қол қойылған хаттаманы  болдырмау туралы ақпарат бар 

өзекті хаттамаға автоматты түрде қайта қалыптастырады. Бұдан соң хаттамаға 

қайтадан  хатшы  мен конкурстық комиссия мүшелері қолдарын қоюлары қажет. Сатып  

алуды болдырмау немесе сатып алудан бас тартқаннан кейін барлық сатып алу тәсіліне 

қатысты қорытындылар хаттамасын  қайта қарау . 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша сатып алуды 

болдырмау ішінара емес толықтай барлық лоттар бойынша жүргізілген жағдайда, жүйе 



сатып алуды болдырмауды есепке ала отырып, қорытындылар хаттамасының барлық 

нұсқаларын бейнелейді. Бұл ретте жүйе болдырмаусыз ақпараты бар қорытындылар 

хаттамасының алғашқы нұсқасын, сондай-ақ болдырмау туралы ақпаратпен екінші 

хаттаманы бейнелейтін болады. Қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын 

бейнелеу сатып алудың барлық тәсілдеріне қатысты. 

Болдырмау туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы  «Жарамсыз» 

мәртебесімен бейнеленетін болады. Болдырмау туралы ақпараты бар қорытындылардың 

өзекті хаттамасы «Жарамды» мәртбесінде болады. 

 

1.6.7. Сатып алуды тоқтата тұру 

 

Сатып алуды тоқтата тұру атқарымы хабарландырудың  «Жарияланды» және  

«Өтінімдерді қарау» мәртебелерімен қолжетімді.   Сатып алуды тоқтата тұру барлық 

сатып алуға жасалады. Тоқтатуды орындау үшін  «Жұмыс кабинеті – Менің 

хабарландыруым (ұйымдастырушы)» мәзірінде сатып алуды қарау нысанына өту қажет.    

Сатып алуды қарау нысанында «Қолжетімді әрекеттер» батырмасын басып, «Сатып алуды 

тоқтата тұру» әрекетін таңдау қажет.   

 

«Сатып алуды тоқтата тұру» әрекетін таңдаған кезде жүйе іс-әрекетті растау 

қажеттілігімен қалқыма терезені шығарады.  



 

Жалғастыру үшін «Иә» батырмасын басу қажет. 

Негіз болып табылатын сканирленген электрондық құжатты қоса тіркеу және тоқтата тұру 

бойынша ақпаратты толтыру қажет нысан  бейнеленеді. 

 

   «Шешім нөмірі» жолы мәтіндік және қолмен енгізу үшін қолжетімді болып 

табылады. Бұл жолда акт (негіздеме) нөмірін көрсету қажет; 

 «Шешімнің күні» жолында  «Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен  тиісті актіні 

енгізу күнін таңдау қажет; 

 «Акт» жолында Түсіп тұратын тізімнен актілер түрлері анықтамалығының 

позициясы таңдалады; 

 «Орган» жолында  органдар анықтамалығынан орган таңдалады; 

 «Сатып алуды тоқтата тұру жөнінде шешім қабылдаған Орган атауы.  Бұл жолда 

орган атауын толық көрсету қажет. 

Деректерді толтырып, құжатты қоса тіркегеннен кейін «Сатып алуды тоқта тұру» 

батырмасын басу қажет. Бұдан әрі жүйе растайтын хабарламаны бейнелейді: «Сатып алу 

ойдағыдай тоқтатылды» және лот пен сатып алу мәртебесін «Тоқтатылды» мәртебесіне 

өзгертеді.  

1.6.8. Сатып алуды жалғастыру 

 

Сатып алуды тоқтатқанан кейін Хатшыға сатып алуды жаңғырту үшін, сондай-ақ сатып 

алуды болдырмау үшін әрекеттер қолжетімді болады. 

Сатып алуды жаңғырту үшін хабарландыруды қарау нысанында қолжетімді әрекеттерден 

«Сатып алуды жаңғырту» әрекетін таңдау қажет. 



 

Әрекетті таңдаған кезде жүйе әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені бейнелейді.  

 

«Иә» батырмасын басқан кезде, сатып алуды жаңғырту үшін нысан бейнеленеді. «Жоқ»  

батырмасын басқан кезде, жүйе  сатып алуды қарау нысанына қайта әкеледі. Жаңғырту 

үшін «Иә» батырмасын  басу қажет. 

Мынадай нысан пайда болады, сатып алуды жаңғырту үшін негіз болып табылатын 

сканирленген электрондық құжатты қоса тіркеу және сатып алуды жаңарту үшін негіз 

бойынша ақпаратты толтыру қажет. 

 

 

Сатып алуды тоқтата тұру нысаны мынадай жолдардан тұрады: 

 

Жол атауы Жолдың мәні 



Шешім нөмірі Жол қолмен енгізу үшін мәтіндік және қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда акт нөмірін көрсету 

қажет. 

Шешімнің күні Бұл жолда тиісті актіні шығару күні көрсетіледі, 

«Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен 

толтырылады. 

Акт  Түсіп тұратын тізімнен мәндерімен актілер түрлері 

анықтамалығының позициясы таңдалады: 

- Шешім; 

- Анықтама; 

- Ұсыным; 

- Хабарлама;  

- Қаулы.  

Орган Бұл жолда мәндерімен органдар анықтамалығынан 

орган таңдалуы тиіс: 

- Сот органы; 

- Прокуратура органы; 

- Мем. қарж. бақылау органы. 

Сатып алуды тоқтата тұру 

жөнінде шешім қабылдаған 

орган атауы 

Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін  қолжетімді 

болып табылады. Бұл жолда орган атауын толық 

көрсету қажет. 

Файлды таңдаңыз Батырма тоқтата тұруға негіз болып табылатын 

құжатты қоса тіркеуге арналған. 

 

Деректерді толтырып, құжатты қоса тіркегеннен кейін «Сатып алуды жаңғырту» 

батырмасын басу қажет. Хабарландыру мен лоттар мәртебесі  алдындағы сатып алуды 

тоқтатқанға дейінгі мәртебеге өзгереді. 

1.6.1. Хабарландыру жасаушыны өзгерту 

Хабарландыру жасаушыны өзгерту атқарымы  хабарландырулардың «Жарияланды», 

«Жарияланды (өтінімдер қабылдау), «Өтінімдерді қарау», «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру», «Аяқталды» мәртебелерінің бірімен «Ұйым әкімшісі» рөліндегі 

пайдаданушыға ғана қолжетімді, егер хабарландыруды жасаушыда «Ұйым қызметкері» 

тарауында «Бұғатталды» мәртебесі тұрса. 



Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Хабарландыру 

жасаушыны өзгерту» тармағын басу керек. 

 

Ашылған нысанда Жүйе  хабарландыруды жасаушы «Бұғатталған» мәртебесімен  

хабарландыруды бейнелейді. Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін  хабарландыруды 

таңдаңыз не  оларда  сол бір хабарландыру жасаушы болатын бірнеше хабарландыруды 

таңдауға болады және «Хабарландыру жасаушыны өзгерту» батырмасын басу керек. 

 

Ашылған нысанда Жүйе хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін таңдалған 

хабарландырулар тізімін бейнелейді. «Таңдау» батырмасын басу қажет және 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе хабарландыру жасаушы (бұғатталған!)  

ұйымның пайдаланушыларын бейнелейді Пайдаланушыны таңдау қажет  

 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе бұғатталған пайдаланушыларды қоспағанда, 

хабарландыру жасаушы ұйымның  пайдаланушыларын бейнелейді. «Таңдау» батырмасын 

басып, пайдаланушыны таңдау қажет  



 

Өзгерісті сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін 

Жүйе өзгерісті сақтайды. 

 

 

1.6.2. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілінің деректерін өзгерту 

Ұйымдастырушы өкілін өзгерту атқарымы хабарландырулардың «Жарияланды», 

«Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)», «Өтінімдерді қарау», «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру» мәртебелерінің бірімен хабарландыру жасаған және жариялаған 

пайдаланушыға ғана қолжетімді . 

Ұйымдастырушы өкілін өзгерту үшін хабарландыруда  ««Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде 

«Ұйымдастырушы өкілін өзгерту» тармағын басу қажет. 



 

Ашылған нысанда ұйымдастырушы өкілінің деректерін өзгерту. Ұйымдастырушы өкілінің 

деректерін өзгерту ұйымдастырушы өкілін қосу атқарымына ұқсас (1.81. Хабарландыру 

жобасын жасау және жариялау тарауын қараңыз), ұйымдастырушы өкілі туралы 

мәліметтерді өзгерту негізін растайтын кеелсі жолдар қосылғанын (міндетті емес болып 

табылады) қоспағанда:  Шешім нөмірі, Шешімнің күні, растайтын құжатты қоса тіркеу.  

Өзгерістер енгізгеннен кейін «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу қажет. Жүйе 

енгізілген өзгерістерді сақтайды.  

 

Ескертпе: 

− Хабарландырудың  «Өтінімдерді қарау» мәртебесі бр ұйымдастырушы өкілін 

өзгерткен кезде, егер шығарылған Ұйымдастырушы өкілі  дауыс берген жағдайда, 

Жүйе дауыс беру нәтижелерін  түсіріп тастайды және осы Ұйымдастырушы 



өкіліне қайтадан дайыс беруге тыйым салады. Егер шығарылған Ұйымдастырушы 

өкілі әлі дауыс бермесе, Жүйе дуыс беру үшін қолдетімділікті жабады. 

Ұйымдастырушының жаңа өкілін қосқан жағдайда, Жүйе осы  Ұйымдастырушы 

өкіліне  дауыс беруге мүмкіндік береді. 

− Хабарландырудың «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» мәртебесімен 

ұйымдастырушы өкілін өзгерткен кезде, Жүйе хабарландыру мәртебесін  

«Өтінімдерді қарау» мәртебесіне өзгертеді, қорытындылар хаттамасын алып 

тастайды, дауыс беру нәтижелерін түсіріп тастайды, осы Ұйымдастырушы 

өкіліне   қайтадан дауыс беруге тыйым салады. Жүйе жаңа Ұйымдастырушы 

өкіліне дауыс беруге мүмкіндік береді. 

1.6.3. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүктеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттар (шарт жобасы/техникалық өзіндік ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 

- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

−  



1.7. «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алу 

ұйымдастыру және өткізу  

1.7.1. Автоматты түрде «БҰС тәсілімен болмаған сатып алу бойынша бір 

көзден алу» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  

Сатып алу «бір өнім берілуі» себепті « Баға ұсыныстарын сұрату» (бұдан әрі - БҰС) 

тәсілімен болмаған жағдайда,   Жүйе автоматты түрде «Бір көзден  алу» (бұдан әрі – БКА) 

тәсілімен хабарландыру  жасап, жариялайда және БКА сатып алуға Өнім берушіге шақыру 

жібереді.  Веб-портал 6-бап бойынша БҰС тәсілімен  болмаған сатып алуда  Өтінімді  

автоматты түрде қабыл алмаған жағдайда, Жүйе өнім берушіге шақыруды автоматты 

түрде жібермеуі тиіс.   

Жүйе БҮС  болмаған сатып алу бойынша БКА  тәсілімен автоматты түрде хабарландыру 

жасаған кезде, Жүйе келесі жолдарды автоматты түрде толтырады:      

 Өтінімдердің басталу мерзімі Хабарландыру жариялаудың ағымдағы күні деп 

белгіленеді.  Егер сатып алу демалыс не мереке күндері жарияланса, Жүйе  

өтінімдерді қабылдаудың басталу күні  келесі жұмыс күні 9:00 деп белгілеуі тиіс; 

 Өтінімдерді қабылдаудың басталы және аяқталу күндері арасындағы аралық 5 

күнтізбелік күн; 

 Жалпы мәліметтер тарауында толтырылады: «Сатып алу өткізу тәсілі» - «Болмаған 

сатып алу алу тәсілі» -  «Сатып алу типі» - БҰС-дан БКА, «Болмаған сатып алу 

тәсілі» -  Баға ұсыныстарын сұрату, «Сатып алу мәнінің түрі» - жұмыс немесе  

көрсетілетін қызмет немесе тауар, «Ұйымдастырушы», «Ұйымдастырушының 

заңды мекенжайы» - БҰС тәсілімен болмаған сатып алуды өткізген 

ұйымдастырушы туралы мәлімет,  «Саны» - бір өтінім берілуі себепті 

хабарландыруға қосылған лоттар саны, «Сатып алу сомасы» - лоттар сомасы, 

«белгілері» - ҚҚС есебінсіз, «Шақырылған Өнім беруші» - шақырылған Өнім 

беруші; 

   «Ұйымдастырушы туралы ақпарат» тарауында, Жүйе мына жолдарды автоматты 

түрде толтырады: Өкілдің аты-жөні, лауазымы, Байланысу телефоны, e-mail, 

хабарландыруды жасаушы – хабарландыру жасаушының деректері толтырылады, 

яғни БҰС тәсілімен болмаған сатып алуда  сатып алу өткізген пайдаланушы . 

   «Ұйымдастырушы туралы ақпарат» тарауында, Жүйе    «Банк деректемелері» 

жолын автоматты түрде толтырады – үндемеуі бойынша белгіленген 

ұйымдастырушының ағымдағы шоты толтырылады; 

   «Тапсырыс беруші туралы ақпарат» тарауында  - Егер ұйымдастырушы мен 

тапсырыс беруші   БҰС тәсілімен болмаған сатып алуда бір тұлғада болса, онда  

Жүйе мына жолдарды автоматты түрде толтырады: Өкілдің аты-жөні, лауазымы, 

Байланысу телефоны, e-mail, хабарландыруды жасаушы – хабарландыру 

жасаушының, яғни БҰС тәсілімен болмаған сатып алуда  сатып алу өткізген 

пайдаланушының деректері толтырылады; 

   «Тапсырыс беруші туралы ақпарат» тарауында  - егер ұйымдастырушы мен 

тапсырыс беруші БҰС тәсілімен болмаған сатып алуда түрлі өкілдер болса, Жүйе 

жолдарды автоматты түрде бос қалдырады: Өкілдің аты-жөні, лауазымы, 

Байланысу телефоны, e-mail. Хабарландыруды атоматты түрде жариялағаннан 

кейін Жүйе тапсырыс беруші мен ұйымдастырушының деректерін өзгертуге 

мүмкіндік береді. 



 «Құжаттама» тарауына автоматты түрде мынадай құжаттар қалыптасады: «Лоттар 

тізбесі» - бір өтінім берілген лоттар тізімі бейнеленеді, «Техникалық өзіндік 

ерекшелік» -   БҰС болмаған сатып алудан көшірмесі жасалады, «Мемлекеттік 

сатып алу туралы шарт жобасы» -  алдындағы болмаған БҰС тәсілімен сатып 

алудан көшірмесі жасалады. 

1.7.2. Хабарландыру жобасын жасау және жариялау. 

 

«Ашық конкурс, Аукцион, МСА, БҰС тәсілдерімен болмаған сатып алу бойынша бір 

көзден алу» тәсілімен сатып алу құру үшін «Сатып алу болмады» мәртебесінде өтінімдер 

(жоспардың тармақтары)  қолжетімді.  Бұл ретте жылдық жоспарларда жоспарланған 

сатып алу тәсілін өзгерту талап етілмейді. Лоттарды сатып алу тәсіліне қосқаннан кейін, 

сатып алу тәсілі автоматты түрде «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу»  тәсіліне 

өзгереді.   

Назар аударыңыз! Егер Өнім беруші болмаған сатып алуда Ашық конкурс, Аукцион, 

МСА, БҰС тәсілдерімен Заңның 6-бабы бойынша  қабыл алынбаса, Жүйе  осы өнім 

берушіге бір көзден алуға шақыру жіберуге мүмкіндік бермейді. 

 

Назар аударыңыз! Егер Өнім беруші Конкурста немесе   Аукционда қайта табыстау 

құқығынсыз "Өтінімді  қамтамасыз ету"  құжаты бойынша қабыл алынбаса, Жүйе осы 

Өнім берушіге «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен шақыру жіберуге 

мүмкіндік бермейді.    

 «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен  хабарландыру жасау үшін 

«Жұмыс кабинетіне» өтіп, «Хабарландыру жасау» тарауын таңдау керек.  

 

Ескертпе:   «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алу 

жариялау үшін «Сатып алу болмады» мәртебесінде өтнімдер (жоспар 

тармақтары) қолжетімді.  Жылдық жоспарларда сатып алудың 

жоспарланған тәсілін өзгерту талап етілмейді. Сатып алу жобасына 

лоттарды қосқаннан кейін, сатып алу тәсілі автоматты түрде «Болмаған 

сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсіліне өзгереді.   

 

Бұдан әрі хабарландыру  жобасын жасау нысаны ашылады, онда төмендегілерді көрсету 

қажет: 

 Сатып алу өткізу тәсілі;  

 Сатып алу мәнінің түрі;  



 Болмаған сатып алу тәсілі; 

 Қазақ тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы; 

 Орыс  тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;  

 

 

 «Хабарландыру жобасын жасау»  тарауы мынадай басқару элементтерінен тұрады: 

Элемент Әрекет 

Сатып алу өткізу 

тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады: 

Болмаған сатып алу  бойынша бір көзден алу 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Мәндерінің бірі таңдалады: 

Жұмыс; 

Көрсетілетін қызмет; 

Тауар. 

Болмаған сатып 

алу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады: 

 Баға ұсыныстарын сұрату; 

Ашық конкурс; 

Аукцион. 

Қазақ тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) атауы 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) атауы  

Қолмен толтырылады 

Сатып алу өткізу 

белгісі 

Хабарландыру қоғамдық бірлестіктер құрған ұйымдар арасында 

өткізілген жағдайда  

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың 

толтырылғанын текереді. 



 

Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында 

«Жоба» мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   

«Жоба» мәртебесі бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік 

береді. 

  Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен хабарландыру жасау  әр түрлі 

Тапсырыс берушілер жолдаған өтінімдер бойынша «Сатып алу болмады» мәртебесімен 

жоспардың тармағы (-тары) бойынша қолжетімді екенін айта кетеміз. 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде болмаған сатып алу тәсілі, сатып алу мәнінің түрі 

мен белгісі бойынша берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. Талап 

етілген лотты (-тарды) қанат белгімен белгілеп, «Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын 

басу қажет: 

 

 
 

 

Жүйе «Қосылған лоттар» бетіне өтуді автоматты түрде жүзеге асырады. Келесі 

батырмалар мыналарға арналған: 

 «Белгіленген лотты алып тастау»- лотты қайтару үшін;  

 «Бұдан әрі» сатып алу жасау рәсімін жалғастыру үшін. 

 «Артқа»  сатып алудың алдындағы қадамына өту үшін. 



 

 

Шақырылған өнім берушіні қосу үшін «Әлеуетті өнім беруші» жолында «Таңдау» 

батырмасын басу қажет. 

 

Ескертпе: Мемлекеттік сатып алу   болмады деп танылған және мемлекеттік сатып алу 

қорытындылары бойынша  бір ғана Өнім беуші қатысқан (бір ғана Өнім беруші 

жіберілген) жағдайда, жүйе «Әлеуетті өнім беруші» жолында  «Лоттар мен хабарландыру 

жобасын қосу» қадамында бұрын өткізілген сатып алуға қатысқан Өнім беруші атауын 

автоматты түрде бейнелейді.    

Мемлекеттік сатып алу болмады деп танылған және мемлекеттік сатып алу 

қорытындылары бойынша  ұсынылған өтінімдер болмаған жағдайда, «Лоттар мен 

хабарландыру жобасын қосу» қадамында «Таңдау» сілтемесін басу арқылы Өнім берушіні 

қосу қажет. 

Ашылған терезеде жолға Өнім берушінің атауын, БСН не ЖСН  көрсетіп және «Табу» 

батырмасын басып, іздеу жүргізу қажет.   

 

 
Жүйе Өнім берушінің деректерін бейнелейді, бұдан соң «Таңдау» батырмасын басу қажет. 

 

 
Өнім берушінің таңдағаннан кейін, хабарландыру жобасы нысанында  шақырылған Өнім 

берушінің атауы бейнеленеді. 

Ескертпе: таңдалған өнім берушіні өзгерту қажет болған жағдайда, «таңдау» 

сілтемесін қайтадан басып, іздеуді жүзеге асыру талап етіледі. 

 



 
 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде лоттар бойынша деректерді қосу нысаны 

бейнеленеді.  

 
 

 

Ескертпе: Лоттар бойынша деректер  (жеткізу шарты, демпинг белгісі, «Жүмыс» 

жолы  Демпингті есептеуге арналған сома, жұмыс тәжірибесі,  «Инжинирингтік 

қызмет» белгісі) редакциялауға жатпайды, бұрын жүргізілген (болмаған)  сатып алудан 

тартылады. 

 
 

«Бұдан әрі» батырмасын басқан кезде ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілдерін 

қосуға арналған, сондай-ақ банк деректемелерін таңдауға арналған нысан бейнеленеді. 

 



 
 

 

Ұйымдастырушы өкілі – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тіркелген 

қызметкерлері арасынан таңдалады. 

 

Тапсырыс беруші  өкілі – мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушінің тіркелген 

қызметкерлері арасынан таңдалады. 

 

Өкілдерді таңдау үшін «Қосу» батырмасын  басу қажет. Жүйе тапсырыс беруші 

ұйымның/ұйымдастырущының барлық тіркелген қызметкерлерін, сондай-ақ ЖСН және 

Аты-жөні бойынша іздеу үшін сүзгіні бейнелейді.   

 

 
 

 

Банктік шотты көрсету үшін   «Банк деректемелері» жолында  Түсіп тұратын тізімнен 

талап етілген банктік шотты таңдау керек. 



Деректерді толтырғаннан кейін конкурстық құжаттаманы дайындау үшін  «Бұдан әрі» 

батырмасын басу қажет.  

Бұл терезеде  Электрондық мемлекеттік сатып алу өткізу қағидаларына сәйкес «Болмаған 

сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысу үшін  қалыптасқан 

қажетті құжаттар тізімі бейнеленеді.   

 

Ескертпе:  «Қосалқы мердігерлер (бірге орындаушылар) туралы мәлімет»  құжаты 

мәнінің түрі көрсетілетін қызмет немесе жұмыс болып табылған жағдайда ғана 

бейнеленеді.   

 Техникалық өзіндік ерекшелік, Мемлекеттік сатып алуға қатысу туралы келісім,  

Бағаны негіздеу құжаттары  Өнім беруші үшін үндемеуі бойыша міндетті болып 

табылады. 

Шарт жобасын толтыру үшін «Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жобасы»  белсенді 

сілтемесін басу қажет. 

 

Шарт жобасы бейнеленеді. 



 

Ескертпе:  Сатып алу мәнінің түрі жұмыс болып табылған жағдайда «шарт үлгісі» 

жолында келесі үлгілердің бірін таңдау қажет: 

 Құрылыс жұмыстарын мемлекеттік сатып алу туралы шарт; 

 Құрылыс емес жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт. 

Шарт жобасы нысанында «Пайдаланушы үлгісін сақтау» батырмасының көмегімен жиі 

пайдаланылатын шарттар нысанын сақтауға болады.  Сақталған үлгіні қолдану немесе 

алып тастау үшін «Шарттың пайдаланушылық үлгісі» терезесінде түсіп тұрған тізімнен  

үлгіні таңдауды жүзеге асыру және тиісті батырманы басу қажет. 

 

 

 

 Толтыру үшін міндетті жолдарды «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінен қарауға 

болады .  

 

  Белсенді сілтемені басып, жолды толтыру және сақтау қажет. 



 

Шарт жобасына тармақтар мен тармақшалар қосуға рұқсат етіледі, бұл үшін «Тармақ 

қосу» белсенді сілтемесін басу қажет. 

 

 

Шартты толтырғаннан «Шарт жобасын қалыптастыру» батырмасын басу қажет. 

Қалыптасқан шарт жобасына «Қолтаңба қою» батырмасының көмегімен қол қоюға 

болады. 

 

Ескертпе:  бекітілген шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының көмегімен қарауға болады. 

 



Құжаттар тізіміне оралу үшін «Құжаттама тізіміне оралу» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе:  қол қойылған шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен  шақырып алуға болады. 

 

«2-қосымша» құжатын қалыптастыру үшін (Техникалық өзіндік ерекшелік)» «Құжаттар 

атауы» жолында атауымен сілтемені басу қажет. 

 

Өзіндік ерекшелікті қарау үшін таңдалған лот жолында «Әрекет» бағанының «Көрсету»  

белсенді сілтемесін басу қажет.  

Жаңа терезеде пайдаланушыға техникалық өзіндік ерекшелік үлгісі бейнеленеді, мұнда 

«Қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің)  талап етілетін атқарымдық, техникалық, сапалық және пайдалану 

сипаттамалары» жолында толтырылған мәліметтерімен алдында болмаған сатып алу лоты 

турал ақпарат қамтылған: 

 

Ескертпе: егер қоса тіркелген «Техникалық өзіндік ерекшелік» құжаттамасының  сатып 

алу мәнінің түрі «жұмыс» немесе  «көрсетілетін қызмет» алдындағы болмаған сатып 

алудан көшірмесі жасалса. Бұл ретте, жаңа құжатта алып тастау немесе қосу қолжетімді 

емес.  

Бұдан әрі   «Техникалық өзіндік ерекшелікті бекіту»  батырмасын басу қажет және бұдан 

соң жүйе   .pdf форматында құжатты қалыптастырады. 



 

 

Бұдан әрі техникалық өзіндік ерекшелікке электрондық-цифрлық қолтаңба қою қажет: 

 

Назар аударыңыз! Қалыптасқан техникалық өзіндік ерекшелікті редакциялау немесе 

алып тастау қолжетімді емес. 

Техникалық өзіндік ерекшелікке қол қойғаннан кейін «Артқа оралу» батырмасын басу 

қажет. 

  «Лоттар тізбесі» қалыптасқан құжатына қол қою үшін,  «Құжаттар атауы» жолында 

атауымен сілтемені басып, «Қолтаңба қою» батырмасын басу қажет. 

 

Ойдағыдай қол қойғаннан кейін деректер сақталғаны туралы хабарлама бейнеленеді. ЭЦҚ 

туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының көмегімен қарауға болады, одан кейін 

«Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

 



 

Толтырылған деректерді тексергеннен кейін, жүйе хабарландыруды алдын ала қарау 

нысанын ашады: 

 

 

Бұл нысанда  өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуын көрсету қажет.   «Болмаған 

сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуды жариялаған кезде   өтінімдерді 

қабылдаудың басталу және аяқталу күні арасындағы аралық 5 күнтізбелік күннен кем 

болмауы тиіс, бұл ретте өтінімдерді қабылдаудың басталу күні мен уақыты жариялаудың 

ағымдағы күнінен аз болмауы тиіс.  Күнін көрсету үшін пиктограммасын басу қажет. 

 

 

 

Нақты уақытты көрсету үшін пиктограммасын басу керек. 



 

 

Сатып алуды жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет: 

 

 

 

Назар аударыңыз! Хабарландыруды жариялар алдында енгізілген деректердің 

дұрыстығын тексеріңіз. Жарияланған сатып алу редакциялауға жатпайды.  

Сатып алуды жариялау мерзімі дұрыс көрсетілмеген жағдайда, жүйе тиісті қатені 

бейнелейді: 

 

 

Ойдағыдай жариялаған жағдайда жүйе сатып алуға «Жарияланды» мәртебесін береді  



 

1.7.3. Сатып алуды ашу 

 

Сатып алуды ашу төмендегі жағдайларға байланысты қолмен немесе Жүйемен автоматты 

түрде болады: 

 Өнім беруші   «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға 

өтінім бергеннен кейін, егер өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы басталмаса,   

Жүйе  хабарландыруды жасаушыға (авторға) «Сатып алуды ашу» батырмасының 

көмегімен  қолмен сатып алуды ашуға мүмкіндік береді.  

 Өнім беруші   «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға 

өтінім бергеннен кейін, егер өтінімдерді қабылдау мерзімінің аяқталуы басталса 

(қолмен сатып алуды ашпаса немесе Өнім беруші  өтінім берсе және өтінімдерді 

қабылдау бірден аяқталса),    Жүйе сатып алуды автоматты түрде ашады. Сатып 

алуды ашқаннан кейін Жүйе хабарландыруды «Жарияланды (өтінімдерді 

қабылдау)»  мәртебесінен   «Өтінімдерді қарау» мәртебесіне өзгертеді,   

Ұйымдастырушы өкілінің жеке кабинетіне, тапсырыс берушіге, шақырылған өнім 

берушіге сатып алу ашылғаны туралы хабарлама жібереді, сондай-ақ өтінімдерді 

қарау қажеттігі туралы Ұйымдаструшы өкіліне (өтінімді қарайтын) хабарлама 

жолдайды.     

 Өнім беруші   «Болмаған сатып алу бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға 

қатысудан бас тарту жіберген жағдайда, Жүйе сатып алуды автоматты түрде ашады 

және хабарландырудың  «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» мәртебесін  

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» мәртебесіне ауыстырады. Бұдан әрі 

автоматты түрде қорытындылар хаттамасын қалыптастыру болады (1.8.5 

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» тарауынан толығырақ сипаттамасын 

қараңыз). 

  Өнім беруші қатысудан бас тарту жібермесе немесе  «Болмаған сатып алу 

бойынша бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінім 

бермесе,өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі басталған кезде, Жүйе сатып 

алуды автоматты түрде ашады және хабарландырудың «Жарияланды (өтінімдерді 

қабылдау)» мәртебесін «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» мәртебесіне 

ауыстырды. Бұдан әрі автоматты түрде қорытындылар хаттамасын қалыптастыру 

(1.8.5 «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» тарауынан толығырақ 

сипаттамасын қараңыз). 



Сатып алуды қолмен ашу үшін  хабарландыруға өту қажет. «Қолжетімді әрекеттер» 

тарауында «Сатып алуды ашу» батырмасын басу керек.  

Ескертпе: Өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталмаған жағдайда, «Қолжетімді 

әрекеттер» тарауындағы  «Сатып алуды ашу»  батырмасы  Ұйымдастырушы  (сатып 

алуды жасаушы) үшін белсенді.   

 
 

  «Сатып алуды ашу» батырмасын басқаннан кейін сатып алуды ашу нысаны бейнеленеді.  

 
  «Сатып алуды ашу» батырмасын басқаннан кейін сатып алуды ойдағыдай ашқаны 

туралы ақпараттық хабарлама бейнеленеді және хабарландырудң «Жарияланды 

(өтінімдерді қабылдау)» мәртебесі  «Өтінімді қарау» мәртебесіне өзгереді. 

 



1.7.4. Өнім берушінің өтінімдерін қарау (БҰС тәсілімен болмаған сатып 

алу бойынша) 

 

 Өтінімді қарау үшін «Өтінімді қарау» мәртебесімен хабарландыруды таңдау қажет.  

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» батырмасын басу.  

 

Өтінімдерді қарау нысаны бейнеленеді. 

Өнім берушінің өтінімін қарау үшін өтінім нөміріне сілтемені басу қажет. Өтінім нөміріне 

басқан кезде  өтінімді қарау және өнім берушіні  жіберу/қабыл алмау бетіне өту жүзеге 

асырылады. 

 

Өнім берушінің құжаттамасын қарау үшін өтінімде «Құжаттама» тарауына өту қажет. 



 

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы мәліметтерді қарау үшін, өтінімде «Өнім беруші 

сатып алуға қатысуға арналған лоттар» тарауына өту қажет.   

 

Өнім берушіні жіберу/ қабыл алмау бойынша дауыс беру үшін   хабарландыруды қарау 

нысанында  «Лоттар бойынша өнім берушіні жіберу» тарауына өту қажет. 

Ескертпе: Хабарландыру мәртебесі «Өтінімді қарау» болса, «Лоттар бойынша өнім 

берушіні жіберу» қосымша беті өтінім бойынша жіберу/қабыл алмау қою үшін белсенді.      

Өнім берушінің өтінішін жіберу немесе қабыл алмау бойынша шешім қабылдау 

ұйымдастырушы өкіліне ғана қолжетімді  (яғни, егер хабарландыруды жасаушы мен 

қосылған Ұйымдастырушы өкілі әр түрлі адамдар болса, онда ұйымдастырушы өкілі  

өнім берушіні жібере алады немесе қабыл алмайды).  

 



 

6-бап бойынша Өнім берушінің қабыл алмау немесе жіберу үшін, «Барлық лоттар 

бойынша жалпы құжаттар» тарауына өту қажет.  

Ескертпе:   «Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар» қабыл алынбады» тарауында 

өнім беруші қабыл алынбаған кезде,  қабыл алмау өнім беруші қатысатын барлық 

лоттар бойынша автоматты түрде болады. 

 

6-бап бойынша Өнім берушіні техникалық өзіндік ерекшелігі бойынша қабыл алмау 

немесе жіберу үшін   «Әрбір лот бойынша құжаттар» тарауына  өту қажет.  

Ескертпе:   «Әрбір лот бойынша құжаттар» тарауында  өнім беруші қатысатын әрбір 

лот бойынша жіберу немесе қабыл алмау қажет. 

 



Жіберу/қабыл алмау бойынша белгілерді таңдау үшін жол төмендегі мәндерімен түсіп 

ұратын тізімнен тұрады: 

 Жіберілді 

 Қабыл алынбады 

Өнім беруші қабыл алынбаған жағдайда, «Себебін негіздеу» жолы толтыру үшін міндетті 

болып табылады.  

Дауыс беруді «Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар» және «Әрбір лот бойынша 

құжаттар» тараулары бойынша жүргізу қажет. 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін тараулардың әрқайсысы бойынша «Сақтау» батырмасын 

басу қажет. Осы батырманы басқан кезде енгізілген нәтижелерді сақтау жүзеге 

асырылады. 

Барлық тараулар бойынша дауыс беруді аяқтау үшін, «Дауыс беру» батырмасын басу 

қажет.   Ұйымдастырушы өкілі дауыс бергеннен кейін, Жүйе хабарландыру жасаушының 

(хабарландыру авторының) жеке кабинетіне өтінімді қарау аяқталғаны туралы хабарлама 

жібереді. 

Қорытындылар хаттамасы қалыптаспаған жағдайда, дауысты «Дауысты шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

 

 

1.7.5. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру 

 

  Ұйымдастырушы өкілі өнім беруші қатысатын барлық лоттар бойынша дауыс беруді 

жүзеге асырады.   Хабарландыруды жасаушыға (авторға) «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру» батырмасы қолжетімді болады. 

 



«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» батырмасын басқан кезде, Жүйе автоматты 

түрде: 

 Хабарландыру  мен лот (-тар), Өнім беруші өтінімінің мәртебесін  «Қорытындылар 

хаттамасын қалыптастыру» мәртебесіне өзгертеді; 

  PDF форматында қорытындылар хаттамасын қалыптастырады; 

 Ұйымдастырушы өкіліне жеке кабинетке қорытындылар хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы хабарлама жібереді. 

 

1.7.6. Ұйымдастырушы өкілінің қорытындылар хаттамасына қол қоюы 

 

Ұйымдастырушы өкіліне  қорытындылар хаттамасымен танысып, осы хаттамаға қол қою 

қажет. Хабарландыруды қарау үшін «қорытындылар хаттамасы» терезесінде   «Хаттаманы 

қарау» батырмасын басу керек. Қорытындылар хаттамасына қол қою үшін, «Қол қою» 

батырмасын басу керек. 

 

1.7.7. Қорытындылар хаттамасын жариялау 

 

Қорытындылар хаттамасына қол қойғаннан кейін Хабарландыруды жасаушы 

ұйымдастырушы өкіліне (авторға) хабарландыруды қарау нысанында «қорытындылар 

хаттамасы» терезесінде «Қорытындылар хаттамасын жариялау» батырмасын басу қажет. 

 

Хабарландыру жарияланғаннан кейін, хабарландыру мен өнім беруші өтінімінің мәртебесі 

«Аяқталды» мәртебесіне өзгерелі, сатып алу болса, лот (-тар) мәртебесі «Сатып алу 

болды» мәртебесіне өзгереді, сатып алу болмаса, «Сатып алу болады» мәртбесіне өзгереді,  

өнім беруші  өтінімінде лот (-тар) мәртебесі «Жеңімпаз» немесе «Қабыл алынбады» 

мәртебесіне өзгереді.   



1.7.8. Сатып алуды болдырмау 

 

Сатып алуды болдырмау атқарымы хабарландыру жариялаған сәттен бастап акт бойынша 

мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылық анықталуына байланысты шартты 

бекіткенге дейін  сатып алу жариялаған пайдаланушыға қолжетімді: 

 сот органдарының; 

 прокуратура органдарының; 

 қаржылық бақылау органдарының. 

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, барлық сатып алуға, сондай-ақ жекелеген 

лоттарға сатып алуды болдырмауға болады.  Болдырмауды орындау үшін «Жұмыс 

кабинеті – Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы)» мәзірінде сатып алуды қарау 

нысанына өту қажет. Сатып алуды қарау нысанында «Қолжетімді әрекеттер» батырмасын 

басып, «Сатып алуды болдырмау» әрекетін таңдау керек.  

 

Батырманы басқан кезде жүйе әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені шығарады.  

 

Жалғастыру үшін «Иә» батырмасын басу қажет. 

Бұдан әрі сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдау терезесі ашылады.  



 

Бір/бірнеше/барлық лоттарды таңдағаннан кейін «таңдалған лоттар бойынша сатып алуды 

болдырмау» батырмасын басу керек.  

Болдырмау нысаны бейнеленеді, онда болдырмауға негіз болып табылатын сканирленген 

электрондық құжатты  қоса тіркеу және болдырмау негізі бойынша ақпаратты толтыру 

қажет. 

 

  «Шешім нөмірі» жолы мәтіндік және қолмен енгізу үшін қолжетімді болып 

табылады. Бұл жолда акт (негіздеме) нөмірін көрсету қажет; 

 «Шешімнің күні» жолында  «Күнтізбе» пиктограммасының көмегімен  тиісті актіні 

енгізу күнін таңдау қажет; 

 «Акт» жолында Түсіп тұратын тізімнен актілер түрлері анықтамалығының 

позициясы таңдалады; 

 «Орган» жолында  органдар анықтамалығынан орган таңдалады; 

 «Орган»атауы жолы  Бұл жолда орган атауын толық көрсету қажет. 

Деректерді толтырып құжатты қоса тіркегеннен кейін «Болдырмауды жүргізу» 

батырмасын басу қажет. Лот мәртебесі «Болдырылмады» мәртебесіне ауысады.  

Сатып алуда барлық лоттарды таңдаған кезде автоматты түрле болдырмау себептерін 

көрсете отырып, қорытындылар хаттамасы қалыптасады, бір лотты таңдағанда, бірнеше 

лот сатып алуға қатысқан жағдайда, қорытындылар хаттамасында лот бойынша 

болдырмау себебі көрсетіледі. 

Сондай-ақ болдырылмаған лот жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына оралады. 

 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды болдырмау  «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру»  мәртебесімен жасалған жағдайда, жүйе  хаттаманы сатып алуды 

болдырмау туралы басқа хаттамаға қайта қалыптастырады. 

Ескертпе: Жүйе бұрын қол қойылған хаттаманы  болдырмау туралы ақпарат бар 

өзекті хаттамаға автоматты түрде қайта қалыптастырады. Бұдан соң хаттамаға 

қайтадан  хатшы  мен конкурстық комиссия мүшелері қолдарын қоюлары қажет. Сатып  

алуды болдырмау немесе сатып алудан бас тартқаннан кейін барлық сатып алу тәсіліне 

қатысты қорытындылар хаттамасын  қайта қарау . 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша сатып алуды 

болдырмау ішінара емес толықтай барлық лоттар бойынша жүргізілген жағдайдажүйе 

сатып алуды болдырмауды есепке ала отырып, қорытындылар хаттамасының барлық 

нұсқаларын бейнелейді. Бұл ретте жүйе болдырмаусыз ақпараты бар қорытындылар 

хаттамасының алғашқы нұсқасын, сондай-ақ болдырмау туралы ақпаратпен екінші 

хаттаманы бейнелейтін болады. Қорытындылар хаттамасының барлық нсқаларын 

бейнелеу сатып алудың барлық тәсілдеріне қатысты. 

Болдырмау туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы  «Жарамсыз» 

мәртебесімен бейнеленетін болады. Болдырмау туралы ақпараты бар қорытындылардың 

өзекті хаттамасы «Жарамды» мәртбесінде болады. 

 

1.7.1.  Хабарландыру жасаушыны өзгерту 

Хабарландыру жасаушыны өзгерту атқарымы  егер хабарландыруды жасаушыда «Ұйым 

қызметкері» тарауында «Бұғатталды» мәртебесі тұрса, хабарландырулардың 

«Жарияланды», «Жарияланды (өтінімдер қабылдау), «Өтінімдерді қарау», 

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру», «Аяқталды» мәртебелерінің бірімен «Ұйым 

әкімшісі» рөліндегі пайдаданушыға ғана қолжетімді. 

Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Хабарландыру 

жасаушыны өзгерту» тармағын басу керек. 



 

Ашылған нысанда Жүйе хабарландыруды жасаушы «Бұғатталған» мәртебесімен  

хабарландыруды бейнелейді. Хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін  хабарландыруды 

таңдаңыз не  оларда  сол бір хабарландыру жасаушы болатын бірнеше хабарландыруды 

таңдауға болады және «Хабарландыру жасаушыны өзгерту» батырмасын басу керек. 

 

Ашылға нысанда Жүйе хабарландыру жасаушыны өзгерту үшін таңдалған 

хабарландырулар тізімін бейнелейді.   «Таңдау» батырмасын басу қажет және 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе хабарландыру жасаушы (бұғатталған!)  

ұйымның пайдаланушыларын бейнелейді. Пайдаланушыны таңдау қажет.  

 

«Пайдаланушыны таңдау» нысанында Жүйе бұғатталған пайдаланушыларды қоспағанда, 

хабарландыру жасаушы ұйымның  пайдаланушыларын бейнелейді. «Таңдау» батырмасын 

басып, пайдаданушыны таңдау қажет  



 

Өзгерісті сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін 

Жүйе өзгерісті сақтайды. 

 

 

1.7.2. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілінің деректерін өзгерту 

Ұйымдастырушы өкілін өзгерту атқарымы хабарландырулардың «Жарияланды», 

«Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)», «Өтінімдерді қарау» мәртебелерінің бірі бар 

хабарландыру жасаған және жариялаған пайдаланушыға ғана қолжетімді. 

Ұйымдастырушы өкілін өзгерту үшін хабарландыруда  ««Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде 

«Ұйымдастырушы өкілін өзгерту» тармағын басу қажет. 



 

Ашылған нысанда ұйымдастырушы өкілінің деректерін өзгерту. Ұйымдастырушы өкілінің 

деректерін өзгерту ұйымдастырушы өкілін қосу атқарымына ұқсас (1.81. Хабарландыру 

жобасын жасау және жариялау тарауын қараңыз), ұйымдастырушы өкілі туралы 

мәліметтерді өзгерту негізін растайтын кеелсі жолдар қосылғанын (міндетті емес болып 

табылады) қоспағанда:  Шешім нөмірі, Шешімнің күні, растайтын құжатты қоса тіркеу.  

Өзгерістер енгізгеннен кейін «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу қажет. Жүйе 

енгізілген өзгерістерді сақтайды.  

 

Ескертпе: 

− Хабарландырудың  «Өтінімдерді қарау» мәртебесі бар ұйымдастырушы өкілін 

өзгерткен кезде, егер шығарылған Ұйымдастырушы өкілі  дауыс берген жағдайда, 

Жүйе дауыс беру нәтижелерін  алып тастайды және осы Ұйымдастырушы 



өкіліне қайтадан дайыс беруге тыйым салады. Егер шығарылған Ұйымдастырушы 

өкілі әлі дауыс бермесе, Жүйе дауыс беру үшін қолжетімділікті жабады. Жүйе 

жаңа Ұйымдастырушы өкіліне дауыс беруге мүмкіндік береді. 

1.7.3. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүктеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттар (шарт жобасы/техникалық өзіндік ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 

- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

1.8. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді 

мемлекеттік сатып алу» тәсілімен сатып алу ұйымдастыру және өткізу 

1.8.1. Хабарландыру жасау және жариялау 

1.8.1.1. Хабарландыру жасау 

Хабарландыру жасау жүйеде «Ұйымдастырушы» рөлімен пайдаланушы жүзеге асырады. 

Хабарландыру жасау үшін пайдаланушының жеке кабинетінде  «Жұмыс кабинеті» 

тарауына өтіп, «Хабарландыру жасау» мәзірін таңдау керек. 



Ескертпе:  Мемлекеттік сатып алудың веб-порталында бірдей жолдары бар бірнеше 

өтінімде сатып алу, оның ішінде  әр түрлі тапсырыс берушіге жіберілген өтінімдерді 

құруға мүмкіндік беріледі. 

 

 Экранда хабарлама жасау нысаны бейнеленеді. 

 

 «Хабарландыру жобасын жасау»  тарауы мынадай басқару элементтерінен тұрады 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу типі Қолмен толтырылады.  Мәндерінің бірі таңдалады: 

Алғашқы немесе қайта. 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Бір мәнді ғана   «Көрсетілетін қызмет» көрсетуше 

болады. 



 

 Ұйымдастырушы бірыңғай ұйымдастырушы тізілімінде тұрған жағдайда, жүйе  бірыңғай 

ұйымдастырушы сияқты хабарландыру жариялауға мүмкіндік береді, бұл үшін «бірыңғай 

ұйымдастырушы» белгісін қою қажет. 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін тәсілі, сатып алу өткізу мәнінің  тәсілі, түрі 

бойынша  және белгісі бойынша  берілген өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. 

Ескертпе: Келесі қадамға өткеннен кейін, «Бұдан әрі» батырмасын басқанда, жүйе 

хабарландыруды «Жұмыс кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) 

тарауында «Жоба» мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

Қазақ тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 

Сатып алу 

өткізу белгісі 

 Сатып алу  мүгедектер ұйымы арасында өткізілген жағдайда, 

«Мүгедектер қоғамдық бірлестігі құрған ұйымдар арасында сатып алу» 

белгісін қою қажет. 

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндетті жолдардың толтырылғанына 

тексеру жүргізеді. 



 

Пиктограмма  редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртбесі бар 

хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді 

1.8.1.2. Лоттар мен хабарландыру жобасын қосу 

  «Бұдан әрі»  батырмасын басқаннан кейін Жүйе хабарландыруды тиісті параметрлері 

бойынша (сатып алу мәнінің түрі мен тәсілі)  қолжетімді лоттар тізімі  бар («Өтінім» 

мәртебесімен тапсырыс берушінің бекітілген сатып алулары) хабарландыруға лоттар қосу 

терезесіне өтеді. 

Өтінімдерді таңдауды жүзеге асыру үшін талап етілген өтінімді қанат белгімен белгілеп, 

«Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын басу керек.   Бұдан соң қосылған лоттарды 

қарау бетіне өту болады. Таңдалған лотты алып тастау қажет болған жағдайда талап 

етілген лотты қанат белгісімен белгілеп, «Белгіленген лоттарды алып тастау» батырмасын 

басу қажет,  сатып алу жобасына лоттарды қосымша қосу қажет болған жағдайда, 

«Қолжетімді лоттар» қосымша бетіне өтіп, қосымша лоттарды таңдауды жүзеге асыру 

керек. Келесі бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 



 

 «Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін қосылған лоттарды қарау үшін «Лоттар 

бойынша деректер» нысанына өту жүзеге асырылады. 

 «Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін өкілдер бойынша деректерді қосу нысанына өту 

жүзеге асырылады.  

1.8.1.3. Өкілдер бойынша деректер қосу 

 Өкілдер бойынша деректерді қосу бетінде өтінімнің әрекет ету мерзімін көрсету және 

ұйымдастырушы мен тапсырыс беруші өкілдері туралы деректерді толтыру қажет. 

 Ұйымдастырушы туралы деректерді толтыру үшін ұйымдастырушының аты белсенді 

сілтемесін басу қажет. Келесі нысан бейнеленеді.  

 



Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар  

 

«Қосу» батырмасын белсенді еткеннен кейін келесі терезе бейнеленеді. 

Жол атауы Сипаттама 

Өтінімнің әрекет 

ету мерзімі 

Қолмен толтырылады. Өтінімнің әрекет етуінің ең аз  мерзімі 

күнтізбелік күн. Сандық мән. 

Ұйымдастырушы туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні  

Қолмен толтырылады. «Қосу» батырмасын басқан кезде 

қалқыма терезе бейнеленеді. Үндемеуі бойынша 

Ұйымдастырушы өкілеттігі бар пайдаланушылар ғана 

бейнеленеді. Пайдаланушыны таңдау «Таңдау» батырмасының 

көмегімен жүзеге асырылады  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер 

жинағының көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге 

асыруға болады). 

Лауазымы Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Байланысу 

телефоны 

Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады.. 

E-mail Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Ұйымдастыруш

ының банк 

деректемелеріі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 

Өтінімді 

қамтамасыз ету 

үшін банк 

деректемелеріі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен шот таңдалады. 



 

 

Тапсырыс беруші туралы деректерді толтыру үшін, Тапсырыс берушінің атауына белсенді 

сілтемені басу қажет. Төменде көрсетілген нысан бейнеленеді. 

 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

Өкілдің аты-жөні, 

Лауазымы,  Байланысу 

телефоны,  E-mail 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» нысаны сияқты 

толтырылады  

Құжаттаманы бекіткен 

адам 

Қолмен толтырылады.  

Бұйрық нөмірі Қолмен толтырылады. 

Бұйрықтың күні Қолмен толтырылады немесе күнтізбеден таңдалады.  

Банк деректемелері  «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 



толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

 

Ескертпе: Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі болса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 

Егер Ұйымдастырушыда бірыңғай ұйымдастырушы белгісі  болмаса, онда 

«Құжаттаманы бекіткен адам», «Бұйрық нөмірі», «Бұйрықтың күні жолдары 

«Тапсырыс беруші туралы ақпарат» тарауында ғана толтырылады. 

1.8.1.4. Конкурстық комиссияны қосу 

Хабарландыру жобасын жасаудың келесі қадамы Конкурстық комиссияны қосу болып 

табылады. Комиссияның ең аз құрамы -  Төраға және комиссияның екі мүшесі. Тақ сан. 

 

Конкурстық комиссия мүшесін таңдау «Қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. Қалқыма терезе бейнеленеді. Іздеуді мәндерін сүзгіден өткізудің енгізілген 

параметрлері бойынша жүзеге асыруға болады. 

 

 Комиссия мүшелерін қосу «Комиссия мүшелерін қосу» батырмасының көмегімен жүзеге 

асырылады. 

1.8.1.5. Конкурстық құжаттаманы дайындау 

«Конкурстық құжаттаманы дайындау» қадамында Электрондық мемлекеттік сатып алуды 

өткізу қағидаларына сәйкес  конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттардың қалыптасқан 

тізімі бейнеленеді. 



Өнім беруші сатып алуға қатысу үшін, «Өнім беруші үшін міндеттілік» белгісі қойылған 

белгілі бір міндетті құжаттарды ұсыну талап етіледі.   

Құжат туралы ақпаратты қарау үшін «Құжаттар атауы» жолында оның атауын басу қажет.  

 

 «Конкурстық құжаттама» сілтемесін басқан кезде,  Жүйеде автоматты түрде қалыптасқан 

ЭЦҚ құжатқа қол қоюды талап ететін терезе бейнеленеді.  Бұл құжат мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша 

конкурстық құжаттаманың дайын үлгілік үлгісі бойынша қалыптасады.    

 

Құжатқа қол қойылғаннан кейін ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының 

көмегімен қарауға болады 



 

1.8.1.5.1. Шарт жобасын қалыптастыру 

Жүйе автоматты түрде қалыптастырған Шарт жобасын редакциялау және қарау үшін  

«Конкурстық құжаттаманы дайындау»  қадамында «Мемлекеттік сатып алу туралы шарт 

жобасы» белсенді сілтемесін басу керек  

 

 Толтыру үшін міндетті жолдарды «Деректерді енгізу нысаны» қосымша бетінен қарауға 

болады .  

 

  Белсенді сілтемені басып, жолды толтыру және сақтау қажет. 

 

Шарт жобасына тармақтар мен тармақшалар қосуға рұқсат етіледі, бұл үшін «Тармақ 

қосу» белсенді сілтемесін басу қажет. 



 

«Пайдаланушы үлгісін сақтау» батырмасының көмегімен жиі пайдаланылатын шарттар 

нысанын сақтауға болады. Сақталған үлгіні қолдану немесе алып тастау үшін,  «Шарттың 

пайдалану  үлгісі» терезесінде  Түсіп тұратын тізімнен  үлгіні таңдап, тиісті батырманы 

басуды жүзеге асыру қажет. 

 

Шартты толтырғаннан кейін «Шарт жобасын бекіту» батырмасын басу қажет. 

Бекітілген шарт жобасына «Қол қою» батырмасының  көмегімен қолтаңба қоюға болады.  

Ескертпе:  бекітілген шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен шақырып алуға болады. 

ЭЦҚ туралы ақпаратты «Көрсету» батырмасының көмегімен қарауға болады. 

 

Ескертпе:  қол қойылған шартты қажет болғанда «Шарт жобасын шақырып алу» 

батырмасының көмегімен  шақырып алуға болады. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

 Шарт мәтініне тармақтар қосуға/алып тастауға сатып алуды жариялау 

сатысында шарт жобасын қалыптастырған кезде ғана болады!  

Егер Ұйымдастырушы шарт жобасында айқын анықталған шарттармен сатып 

алуды жарияласа және өнім беруші шарт жобасында анықталған талаптармен келіссе , 

онда шарт жасасқан кезде шартқа өткізілетін мемлекеттік сатып алу мазмұны өзгеруіне 

әкелетін өзгерістер енгізуге жол берілмейді. 

Шарт жасасқан кезде байланысу деректері және Тапсырыс берушінің талаптарына 

сәйкес рұқсат етілген жолдар бөлігінде «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі» 

ММ атынан өзгеріс енгізіледі, атап айтқанда: қол қоюшы адам туралы деректер, 

тараптардың деректемелері,  төлеу шарты, кепілдік мерзімі, қамтамасыз ету жарнасы үшін 

шот. 

 Осыған байланысты шарт жасасу сатысында сомаларды,ішінара төлемдерді және 

басқаларды анықтау бөлігінде тармақтар қосу мүмкін емес, яғни шартта ерекше 

талаптарды, мысалы ай сайынғы төлем сомасын, анықтау үшін, сатып алу жариялаған 

кезде егер бұл сомалар сатып алу қорытындыларына байланысты болса, төлемдер 

мен жарналар есебін сипаттайтын тармақтарды енгізуді  алдын ала жасау қажет. Егер 

бұл сомалар сатып алу қорындыларына байланысты болмаса, онда хабарландыру 

шартының жобасында оларды көрсету қажет. Көрсетілген цифрлар шарт жасасқан кезде 

редакцияланбайтынын  ескеру қажет. 

Үлгілік шарттың осы мәтіні Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында  

үлгілік үлгілермен қатаң регламенттелгендіктен және өнім берушінің әрекеттеріне 

байланысты (аванстан бас тарту) өзгеру мүмкін болғандықтан, аванстау бөлігінде 

талаптарды көрсетуге тыйым салынады.     

1.8.1.5.2. Лоттар тізбесі 

 «Конкурстық құжаттаманы дайындау» қадамында «1-қосымша. Лоттар тізбесі» 

белсенді сілтемесін басу қажет. Қалқыма терезеде   *pdf форматында автоматты түрде 

қалыптасқан, сатып алудың лоттар тізбесі қамтылған құжатқа ЭЦҰ қою талап етіледі.   



 

1.8.1.5.3. Техникалық өзіндік ерекшелікті қалыптастыру 

 «Техникалық өзіндік ерекшелік» тарауына өту үшін құжаттаманың жалпы тізімінде   «2-

қосамша. Техникалық өзіндік ерекшелік» белсенді гипер сілтемесін басу керек.  

Бұдан әрі қызметтер сипаттамасымен техникалық өзіндік ерекшелік файлын қоса тіркеу 

қажет,  бұл үшін «Лоттар бойынша құжаттарды қосу» нысанында «Қоса тіркеу» 

батырмасын басу талап етіледі. Құжаттардың жалпы тізіміне оралу үшін «Артқа оралу» 

батырмасын басу қажет. 

 

Техникалық өзіндік ерекшелік  файлын қосу үшін терезе бейнеленеді. «Файлды таңдаңыз» 

батырмасын басу қажет, талап етілген файлды іздеу үшін терезе ашылады. Файл 

таңдалғаннан кейін ЭЦҚ көмегімен  қол қою және «Сақтау» батырмасын басу қажет. 

 

1.8.1.6. Лицензияларды қосу 

  Өнім беруші сатып алуға қатысу үшін қосымша лицензиялар ұсыну талап етілген 

жағдайда,  Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында   «Конкурстық құжаттаманы 

дайындау» қадамында «Бірінші санаттың рұқсаты (Лицензиялар)»  белсенді сілтемесін 

басу және талап етілген лицензияны қанат бегімен белгілеу, «Белгіленген лицензияларды 

қосу» батырмасын басу қажет.  Талап етілген лицензияны сүзгілер жинағының көмегімен 

жүзеге асыруға болады.  



 

1.8.1.7. Рұқсаттар туралы деректерді толтыру 
Өнім беруші сатып алуға қатысу үшін қосымша рұқсат ұсыну талап етілген жағдайда,   

Ұйымдастырушыға хабарландыру жобасында   «Конкурстық құжаттаманы дайындау» 

қадамында «Екінші санаттың рұқсаты» белсенді сілтемесін басу және талап етілген 

рұқсатты қана белгімен бегілеп, «Белгіленген рұқсаттарды қосу» батырмасын басу қажет.    

Талап етілген рұқсатты іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға болады.  

 

1.8.1.8. Хабарландыруды алдын ала қарау 

Хабарландырулы алдын ала қарау нысанында сатып алу туралы жалпы мәлімет, 

ұйымдастырушы және конкурстық комиссия туралы ақпарат қамтылған. Лот туралы 

ақпаратты қарау үшін  Лоттар қосымша бетіне, құжаттаманы қарау үшін сәйкесінше 

Құжаттама қосымша бетіне өту қажет. 



Алдын ала қарау нысанына өтінімдерді қабылдау басталуы мен аяқталуының алдын ала 

мерзімін белгілеу қажет.  

 

Өтінімер қабылдаудың басталу және аяқталу мерзімі арасындағы ең аз аралық – 20 

күнтізбелік күн.  

Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі жұмыс күні және жұмыс уақыты (18.00-ді қоса 

есептегенде) болуы тиіс.  

1.8.1.9. Хабарландыру жариялау 
 

Хабарландыру жариялау үшін «Жариялау» батырмасын басу қажет Деректерді 

редакциялау талап етілген жағдайда «Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдындағы 

қадамға қайта әкеледі. 

Хабарландыруды ойдағыдай жариялаған жағдайда «Жарияланды» мәртебесі беріледі, 

лотқа (лоттарға) «Жарияланды» мәртебесі беріледі. Олай болмаған жағдайда жүйе қате 

туралы хабарлама береді . 

 

 

1.8.2. Сатып алуды болдырмау  

Сатып алуды болдырмау рәсімі  1.3.18, 1.4.17 Сатып алуды болдырмау тарауларына ұқсас. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды болдырмау  «Қорытындылар хаттамасын 

қалыптастыру»  мәртебесімен жасалған жағдайда, жүйе  хаттаманы сатып алуды 

болдырмау туралы басқа хаттамаға қайта қалыптастырады. 



Ескертпе: Жүйе бұрын қол қойылған хаттаманы  болдырмау туралы ақпарат бар 

өзекті хаттамаға автоматты түрде қайта қалыптастырады. Бұдан соң хаттамаға 

қайтадан  хатшы  мен конкурстық комиссия мүшелері қолдарын қоюлары қажет. Сатып  

алуды болдырмау немесе сатып алудан бас тартқаннан кейін барлық сатып алу тәсіліне 

қатысты қорытындылар хаттамасын  қайта қарау . 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша сатып алуды 

болдырмау ішінара емес толықтай барлық лоттар бойынша жүргізілген жағдайда. жүйе 

сатып алуды болдырмауды есепке ала отырып, қорытындылар хаттамасының барлық 

нұсқаларын бейнелейді. Бұл ретте жүйе болдырмаусыз ақпараты бар қорытындылар 

хаттамасының алғашқы нұсқасын, сондай-ақ болдырмау туралы ақпаратпен екінші 

хаттаманы бейнелейтін болады. Қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын 

бейнелеу сатып алудың барлық тәсілдеріне қатысты. 

Болдырмау туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы  «Жарамсыз» 

мәртебесімен бейнеленетін болады. Болдырмау туралы ақпараты бар қорытындылардың 

өзекті хаттамасы «Жарамды» мәртбесінде болады. 

 

1.8.3. Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілі деректерінің өзгеруі  

 

Ұйымдастырушы/Тапсырыс беруші өкілін өзгерту үшін «Ұйымдастырушы» рөлімен 

Жүйеде авторландыру қажет. 

Назар аударыңыз! Өзгерту   Хатшыға не хабарландыруды Жасаушыға ғана  қолжетімд 

хабарландырулардың «Жарияланды», «Жарияланды (өтінімдерді  қабылдау), «Өтінімдерді 

қарау», «Қосышма өтінімдерді қарау» мәртебесі текқана болғанда қолжетімді. 

  «Жұмыс кабинеті – Менің хабарландыруларым (Ұйымдастырушы)» мәзіріне өту.  



 

 

Хабарландыруды ашу қажет.  Хабарландыруда «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде  

«Өкілдің деректерін өзгерту» тармағын басу керек 

 

 «Өкілдің деректерін өзгерту» нысанында Тапсырыс берушінің/Ұйымдастырушының 

өкілін өзгерту және «Өзгерістерді сақтау» батырмасын басу. Жүйе енгізілген деректерді 

сақтайды  



 

1.8.1. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүйтеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттар (шарт жобасы/техникалық өзіндік ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 

- Шарттар. 

Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

1.9. Қағаз сатып алулар ұйымдастыру және өткізу 

1.9.1. Хабарландыру жобасын жасау 

Сатып алу жобасын жасау үшін «Жұмыс кабинеті» тарауында «Хабарландыру жасау»  

мәзірін таңдау қажет.  

Қағаз мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын сатып алу тәсілдері: 



 Екі кезеңді рәсімдерді қодана отырып сатып алу 

 Алдын ала білікті  іріктей отырып конурс 

Хабарландыру жобасын жасау нысаны бейнеленеді. 

 

 «Хабарландыру жобасын жасау» тарауы мынадай жолдар мен басқару элементтерінен 

тұрады: 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Мәндерінің бірі таңдалады: 

Жұмыс; 

Көрсетілетін қызмет; 

Тауар. 

Хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

мемлекеттік 

тілде 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 



Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба» 

мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртбесі 

бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді 

  «Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін, тәсілі және мәнінің түрі бойынша берілген 

өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. 

1.9.2. Лоттар мен хабарландыру жобасын қосу 

Лоттарды іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға болады. 

 

 

 Лоттарды таңдауды жүзеге асыру үшін, талап етілетін лоттарды қанат белгімен белгілеу 

және «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу қажет. Бұдан соң таңдалған лоттарды 

қарау бетіне өту болады. Таңдалған лотты алып тастау қажет болған жағдайда, талап 

етілген лотты қанат белгшімен белгілеп, «Таңдалғандарды алып тастау» батырмасын басу, 

қажет болған жағдайда  «Лоттарды таңдау» қосымша бетіне  өту және қосымша лоттарды 

таңдауды жүзеге асыру қажет. Келесі бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

 

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың толтырылғанын 

текереді. 



Ескертпе: бұл кезеңде лот пен жоспардың тармағына «Лот жобасы» мәртебесі 

беріледі.  

Жүйе таңдалған лоттардың қарау нысанын бейнелейді. Бұл қадамда «Тауар» сатып алу 

мәнінің түрі үшін жеткізу жағдайын толтыру қажет. 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін өкілдер бойынша деректерді қосу нысанына өту 

жүзеге асырылады.  

1.9.3. Өкілдер бойынша деректер қосу 

 

 

Бұл нысанның мынадай жолдары мен басқару элементтері бар 

Жол атауы Сипаттама 

Ұйымдастырушы туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні  

Қолмен толтырылады. «Өкілді қосу» батырмасын басқан кезде 

«Пайдаланушыны таңдау» қалқыма терезесі бейнеленеді.  

Үндемеуі бойынша Ұйымдастыру өкілеттігі бар пайдаланушы 



1.9.4. Хабарландыру жариялау 

Өкілдер туралы деректерді қосқаннан кейін келесі қадам, «Хабарландыру жариялау 

«нысаны болып табылады. Міндетті жолдарды толтыру қажет: Құжаттаманы алатын жер 

және алу тәсілі, Орыс тілінде өтінімдерді беретін жер, Қазақ тілінде өтінімдерді беретін 

жер, Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі, Өтінімдерді қабылдау мерзімінің 

аяқталуы. 

 

ғана бейнеленеді. 

Лауазымы Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Байланысу 

телефоны 

Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады.. 

E-mail Өкілдің тіркеу деректерінен автоматты түрде толтырылады. 

Өтінімді 

қамтамасыз ету 

үшін банк 

деректемелеріі 

«Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

Тапсырыс беруші туралы ақпарат 

Өкілдің аты-

жөні, Лауазымы,  

Байланысу 

телефоны,  E-

mail 

«Ұйымдастырушы туралы ақпарат» нысаны сияқты 

толтырылады  

Банк 

деректемелері  

«Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 



«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін келесі бет бейнеленеді. 

 

Хабарландыру бойынша деректер дұрыс болған жағдайда, жүйе «Жариялау» 

батырмасының көмегімен сатып алуды жариялау мүмкіндігін ұсынады. Деректерді 

редакциялау талап етілген жағдайда «Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдындағы 

қадамға қайта әкеледі. 

Хабарландыру ойдағыдай жарияланған жағдайда, «Жарияланды» мәртебесі беріледі.  

 

1.9.5. Қорытындыларды орналастыру 

1.9.5.1. Болған сатып алу туралы қорытындыларды 

орналастыру 
Өтінімдерді қабылдау аяқталу күні басталғанда хабарландыруға «Қорытындылар 

хаттамасын қалыптастыру» мәртебесі беріледі,  хабарландыруды жасаған пайдаланушыға 

хабарландыруды қарау нысанында «Өнім берушілердің өтінімдерін енгізу» әрекеті 

қолжетімді. 



 

Бейнеленген терезеде «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетіне өтіп, «Деректерді 

енгізу» батырмасын басу керек. 

 

Бұдан соң терезе бейнеленеді, сатып алу мәртебесін (Сатып алу болды немесе Сатып алу 

болмады) мәртебесін таңдау қажет. 

 

«Сатып алу болды» мәртебесі таңдалған жағдайда осы нысанда қосымша жолдар 

бейнеленеді. 

 

«Хаттама үшін деректер» нысаны мынадай жолдар мен басқару элементтерінен тұрады: 

Жол атауы Сипаттама 

Өнім беруші 

туралы жазбаны 

қосу 

Батырма. 



 

Ескертпе: сатып алу болған жағдайда, кемінде екі өтінім бойынша деректерді толтыру 

талап етіледі.   

Басқа Өнім берушілер туралы деректерді қосу үшін «Хаттама үшін деректер» нысанында  

«Өнім беруші туралы жазбаны қосу» батырмасын басу талап етіледі . 

 

Қосылған жол  пиктограммасының көмегімен алып тастауға жатады. 

Өнім беруші туралы деректерді толтыру үшін  пиктограммасын басу қажет, жүйе 

Өнім берушіні таңдау үшін терезені бейнелейді. Өнім берушіні тізімнен таңдауға болады, 

бетке өту үшін беттің нөмірін басу немесе  көрсеткіш түріндегі пиктограмманы басу 

талап етіледі  . 

Өтінім № Қолмен толтырылады.  

Өнім беруші   пиктограммасының көмегімен толтырылады     

БСН/ЖСН Өнім берушінің тіркеу деректерінен автоматты түрде 

толтырылады. 

ЖСК «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 

мүмкіндігі бар. 

Бірлігінің бағасы Қолмен толтырылады. 

Шартты баға Қолмен толтырылады. 

Өтінім беру күні Күнтізбеден мәні толтырылады.  

Сақтау  Енгізілген мәндерді  сақтайды. 

Жабу  Енгізу нысанын жабады. Деректер сақталмаған болса жолдар 

тазартылады.  



1.9.5.1.1. Резиденттің өнім берушісін қосу 

Өнім берушіні іздеу  үшін Түсіп тұратын тізімнен Өнім берушіні таңдау нысанында Өнім 

беруші түрін (Резидент) таңдау талап етіледі.  

 

 

Жүйе ЖСН/БСН енгізу үшін қосымша терезені бейнелейді. 

 

«Табу» батырмасын басқаннан кейін, жүйе іздеу нәтижесін бейнелейді. 



 

Өнім беруші туралы деректер хаттамаға арналған деректер нысанында бейнелену үшін 

белсенді сілтеме түріндегі Өнім беруші атауын басу қажет.  

 

Қорытындылар хаттамасына арналған деректер толтырылғаннан кейін, «Сақтау» 

батырмасын басу талап етіледі 

1.9.5.1.2. Бейрезиденттің өнім берушісін қосу 
Өнім беруші туралы деректерді енгізу үшін  Хаттамаға арналған деректер» нысанында 

 пиктограммасын басу қажет. 

 

Жүйе Өнім берушіні таңдау нысанын бейнелейді, Түсіп тұратын тізімнен Өнім беруші 

түрін «Резидент емес» таңдау қажет.   



 

Қосымша «ЖСН/УНП» және «Қатысушы атауы» терезесі пайда болады. Жолдарды 

толтырғаннан кейін «Табу» батырмасын басу қажет. 

 

Бұдан әрі Өтінім беруші деректерін енгізу үшін, резидент емес, жол бейнеленеді.  



 

Толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу талап етіледі. «Артқа» батырмасының 

көмегімен деректерді сақтамай осы мәзірден шығу жүзеге асырылады.  «Жабу» 

батырмасы сақтағаннан кейін мәзірден шығуға қызмет етеді. 

Банктік шотты енгізу үшін «Банктік шот» жолында  пиктограммасын басу қажет. 

Енгізу нысаны бейнеленеді. 



 

Банк бойынша деректерді енгізу үшін «Банк атауы» жолында   пиктограммасын басу 

талап етіледі. Жүйе банктерді іздеу нысанын бейнелейді. Егер банк бұрын қосылған 

болса, банкті таңдау тізімнен жүзеге асырылады немесе іздеуге арналған сүзгіні 

пайдалану керек. 

 

 Егер банк бұрын қосылмаған болса, «жаңа банкті қосу» батырмасын басу талап етіледі. 

Жүйе банкті қосу нысанын бейнелейді. 



 

Барлық жолдарды толтырғаннан кейін «Бекітуге жіберу» батырмасын басу талап етіледі. 

 

1.9.5.2. Болмаған сатып алу туралы қорытындыларды 

орналастыру 
 

Болмаған сатып алу бойынша мәліметтерді орналастыру үшін хабарландыруды қарау 

нысанында «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетіне өтіп, «Деректерді енгізу» 

батырмасын басу қажет. 

 



Жүйе «Хаттамаға арналған деректер» нысанын бейнелейді,  сатып алу мәртебесін  - 

«Сатып алу болған жоқ» таңдау қажет. Сатып алу болмай қалу себебі  Түсіп тұратын 

тізімнен таңдалады. 

 

««Екіден аз өтінім ұсынылды»  немесе «сатып алуға қатысуға бір әлеуетті Өнім беруші 

жіберілді» себебі таңдалған жағдайда, жүйе өтінім бойынша деректерді енгізу үшін жолды 

бейнелейді. 

 

Өнім берушіні қосу атқарымы  «Резиденттің өнім берушісін қосу» және «Бейрезиденттің 

өнім берушісін қосу» тарауларында сипатталған. 

Өзге себептерді таңдаған жағдайда жүйе қосымша жолдарды толтыруды талап етпейді. 

Қорытындылар хаттамасына арналған деректер толтырылғаннан кейін, «Сақтау» 

батырмасын басу талап етіледі 

1.9.5.3. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру және 

жариялау 
Қорытындылар хаттамасы үшін деректерді сақтағаннан кейін «Қорытындылар хаттамасы» 

қосымша бетіне өту қажет. 

 

Өнім берушілердің өтінімдері «Деректерді редакциялау» батырмасының көмегімен 

редакциялана алады. 



Қорытындылар хаттамасы «Хаттаманы қалыптастыру» батырмасының көмегімен 

қалыптасады. Қалыптасқан хаттаманы «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетінен 

қарауға болады. 

 

 

Сатып алуды жасаған пайдаланушыға «Қол қою» батырмасының көмегімен 

қорытындылар хаттамасына қол қою атқарымы қолжетімді. Хаттаманы қарау және жүктеп 

алу үшін құжаттың белсенді сілтемесін басу қажет. 

Ескертпе: қорытындылар хаттамасы  «Хаттаманы алып тастау»  батырмасының 

көмегімен жариялағанға дейін алып тастауға жатады. 

 Хаттамаға жүйе қол қойғаннан кейін «Хаттаманы жариялау» батырмасы бейнеленеді.  

 

1.10. Мемлекеттік сатып алу субъектілері еместер үшін сатып алу 

ұйымдастыру және өткізу 

1.10.1. Хабарландыру жобасын жасау 

Сатып алу жобасын жасау үшін «Жұмыс кабинеті» тарауында «Хабарландыру жасау»  

мәзірін таңдау қажет  

Ол бойынша Мемлекеттік сатып алу субъектілері болып табылмайтындар үшін сатып алу 

жүзеге асырылатын сатып алу тәсілдері: 

  Баға ұсыныстарын сұрату (МС емес); 

 Тендер (МС емес). 



Хабарландыру жобасын жасау нысаны бейнеленеді. 

 

  «Хабарландыру жобасын жасау» тарауы  мынадай жолдар мен басқару элементтерінен 

тұрады: 

Элемент Әрекет 

Сатып алу 

өткізу тәсілі 

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады. 

Сатып алу 

мәнінің түрі 

Қолмен толтырылады. Мәндерінің бірі таңдалады: 

Жұмыс; 

Көрсетілетін қызмет; 

Тауар. 

Хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы 

мемлекеттік 

тілде 

Қолмен толтырылады  

Орыс  тілінде 

хабарландыру 

(сатып алу) 

атауы  

Қолмен толтырылады 

Бұдан әрі Батырманы басқан кезде, жүйе міндеттерді жолдардың толтырылғанын 

текереді. 



Ескертпе:  Осы жолдарды толтырғаннан кейін,  жүйе хабарландыруды «Жұмыс 

кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба» 

мәртебесінде автоматты түрде сақтайды: 

 

Пиктограмма   редакциялауға мүмкіндік береді, пиктограмма   «Жоба» мәртбесі 

бар хабарландыруларды алып тастауға мүмкіндік береді 

  «Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін  тәсілі және мәнінің түрі бойынша берілген 

өлшемдерге жауап беретін лоттар бейнеленеді. 

1.10.2. Лоттар мен хабарландыру жобасын қосу 

Лоттарды іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға болады. 

 

 

 Лоттарды таңдауды жүзеге асыру үшін, талап етілетін лоттарды қанат белгімен белгілеу 

және «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу қажет. Бұдан соң таңдалған лоттарды 

қарау бетіне өту болады. Таңдалған лотты алып тастау қажет болған жағдайда, талап 

етілген лотты қанат белгімен белгілеп, «Таңдалғандарды алып тастау» батырмасын басу, 

қажет болған жағдайда  «Лоттарды таңдау» қосымша бетіне  өту және қосымша лоттарды 

таңдауды жүзеге асыру қажет. Келесі бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. 

 

Ескертпе: бұл кезеңде лот пен жоспардың тармағына «Лот жобасы» мәртебесі 

беріледі.  



Жүйе таңдалған лоттарды  қарау нысанын бейнелейді. Бұл қадамда «Тауар» сатып алу 

мәнінің түрі үшін жеткізу жағдайын толтыру қажет. 

 

  «Бұдан әрі»  батырмасын басқаннан кейін  хабарландыруды жариялау нысанына өту 

жүзеге асырылады. 

1.10.3. Хабарландыру жариялау 

Өкілдер туралы деректерді қосқаннан кейін келесі қадам, «Хабарландыру жариялау» 

нысаны болып табылады. Міндетті жолдарды толтыру қажет: Құжаттаманы алатын жер 

және алу тәсілі, Орыс тілінде өтінімдерді беретін жер, Қазақ тілінде өтінімдерді беретін 

жер, Өтінімдерді қабылдаудың басталу мерзімі, Өтінімдерді қабылдау мерзімінің 

аяқталуы. 

 

«Бұдан әрі» батырмасын басқаннан кейін келесі бет бейнеленеді. 



 

Хабарландыру бойынша деректер дұрыс болған жағдайда, жүйе «Жариялау» 

батырмасының көмегімен сатып алуды жариялау мүмкіндігін ұсынады. Деректерді 

редакциялау талап етілген жағдайда «Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдындағы 

қадамға қайта әкеледі. 

Хабарландыру ойдағыдай жарияланған жағдайда, «Жарияланды» мәртебесі беріледі.  

 

1.10.4. Қорытындыларды орналастыру 

1.10.4.1. Болған сатып алу туралы қорытындыларды 

орналастыру 
Өтінімдерді қабылдау аяқталу күні басталғанда хабарландыруға «Қорытындылар 

хаттамасын қалыптастыру» мәртебесі беріледі,  хабарландыруды жасаған пайдаланушыға 

хабарландыруды қарау нысанында «Өнім берушілердің өтінімдерін енгізу» әрекеті 

қолжетімді. 

 



Бейнеленген терезеде «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетіне өтіп, «Деректерді 

енгізу» батырмасын басу керек. 

 

Бұдан соң терезе бейнеленеді, сатып алу мәртебесін (Сатып алу болды немесе Сатып алу 

болмады) мәртебесін таңдау қажет. 

 

«Сатып алу болды» мәртебесі таңдалған жағдайда осы нысанда қосымша жолдар 

бейнеленеді. 

 

«Хаттама үшін деректер» нысаны мынадай жолдар мен басқару элементтерінен тұрады: 

Жол атауы Сипаттама 

Өнім беруші 

туралы жазбаны 

қосу 

Батырма. 

Өтінім № Қолмен толтырылады.  

Өнім беруші   пиктограммасының көмегімен толтырылады     

БСН/ЖСН Өнім берушінің тіркеу деректерінен автоматты түрде 

толтырылады. 

ЖСК «Банктік шоттар» кестесінен  негізгі есеп автоматты түрде 

толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен басқа шоттың таңдау 



 

Ескертпе: сатып алу болған жағдайда, кемінде екі өтінім бойынша деректерді толтыру 

талап етіледі.   

Басқа Өнім берушілер туралы деректерді қоу үшін «Хаттама үшін деректер» нысанында» 

Өнім беруші туралы жазбаны қосу» батырмасын басу талап етіледі . 

 

Қосылған жол  пиктограммасының көмегімен алып тастауға жатады. 

Өнім беруші туралы деректерді толтыру үшін  пиктограммасын басу қажет, жүйе 

Өнім берушіні таңдау үшін терезені бейнелейді. Өнім берушіні тізімнен таңдауға болады, 

бетке өту үшін беттің нөмірін басу немесе  көрсеткіш түріндегі пиктограмманы басу талап 

етіледі  . 

1.10.4.1.1. Резиденттің өнім берушісін қосу 
Өнім берушіні іздеу  үшін Түсіп тұратын тізімнен Өнім берушіні таңдау нысанында Өнім 

беруші түрін (Резидент) таңдау талап етіледі.  

 

мүмкіндігі бар. 

Бірлігінің бағасы Қолмен толтырылады. 

Шартты баға Қолмен толтырылады. 

Өтінім беру күні Күнтізбеден мәні толтырылады.  

Сақтау  Енгізілген мәндерді  сақтайды. 

Жабу  Енгізу нысанын жабады. Деректер сақталмаған болса жолдар 

тазартылады.  



 

Жүйе ЖСН/БСН енгізу үшін қосымша терезені бейнелейді. 

 

«Табу» батырмасын басқаннан кейін, жүйе іздеу нәтижесін бейнелейді. 

 



Өнім беруші туралы деректер хаттамаға арналған деректер нысанында бейнелену үшін 

белсенді сілтеме түріндегі Өнім беруші атауын басу қажет.  

 

Қорытындылар хаттамасына арналған деректер толтырылғаннан кейін, «Сақтау» 

батырмасын басу талап етіледі 

1.10.4.1.2. Бейрезиденттің өнім берушісін қосу 
Өнім беруші туралы деректерді енгізу үшін «Хаттамаға арналған деректер» нысанында  

пиктограммасын басу қажет. 

 

Жүйе Өнім берушіні таңдау нысанын бейнелейді, Түсіп тұратын тізімнен Өнім беруші 

түрін «Резидент емес» таңдау қажет.   

 

Қосымша «ССН/УНП» және «Қатысушы атауы» терезесі пайда болады. Жолдарды 

толтырғаннан кейін «Табу» батырмасын басу қажет. 



 

Бұдан әрі Өтінім беруші деректерін енгізу үшін, резидент емес, жол бейнеленеді.  

 

Толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу талап етіледі. «Артқа» батырмасының 

көмегімен деректерді сақтамай осы мәзірден шығу жүзеге асырылады.  «Жабу» 

батырмасы сақтағаннан кейін мәзірден шығуға қызмет етеді. 

Банктік шотты енгізу үшін «Банктік шот» жолында  пиктограммасын басу қажет.   

Енгізу нысаны бейнеленеді. 



 

Банк бойынша деректерді енгізу үшін «Банк атауы» жолында  пиктограммасын басу 

талап етіледі. Жүйе банктерді іздеу нысанын бейнелейді. Егер банк бұрын қосылған 

болса, банкті таңдау тізімнен жүзеге асырылады немесе іздеуге арналған сүзгіні 

пайдалану керек. 

 

Егер Егер банк бұрын қосылмаған болса, «жаңа банктік қосу» батырмасын басу талап 

етіледі. Жүйе банкті қосу нысанын бейнелейді. 



 

Барлық жолдарды толтырғаннан кейін «Бекітуге жіберу» батырмасын басу талап етіледі. 

 

1.10.4.2. Болмаған сатып алу туралы қорытындыларды 

орналастыру 
 

Болмаған сатып алу бойынша мәліметтерді орналастыру үшін хабарландыруды қарау 

нысанында «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетіне өтіп, «Деректерді енгізу» 

батырмасын басу қажет. 

 



Жүйе «Хаттамаға арналған деректер» нысанын бейнелейді,  сатып алу мәртебесін  - 

«Сатып алу болған жоқ» таңдау қажет. Сатып алу болмай қалу себебі  Түсіп тұратын 

тізімнен таңдалады. 

 

««Екіден аз өтінім ұсынылды»  немесе «сатып алуға қатысуға бір әлеуетті Өнім беруші 

жіберілді» себебі таңдалған жағдайда, жүйе өтінім бойынша деректерді енгізу үшін жолды 

бейнелейді. 

 

Өнім берушіні қосу атқарымы  «Резиденттің өнім берушісін қосу» және «Бейрезиденттің 

өнім берушісін қосу» тарауларында сипатталған. 

Өзге себептерді таңдаған жағдайда жүйе қосымша жолдарды толтыруды талап етпейді. 

Қорытындылар хаттамасына арналған деректер толтырылғаннан кейін, «Сақтау» 

батырмасын басу талап етіледі 

1.10.4.3. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру және 

жариялау 
Қорытындылар хаттамасы үшін деректерді сақтағаннан кейін «Қорытындылар хаттамасы» 

қосымша бетіне өту қажет. 

 

Өнім берушілердің өтінімдері «Деректерді редакциялау» батырмасының көмегімен 

редакциялана алады 



Қорытындылар хаттамасы «Хаттаманы қалыптастыру» батырмасының көмегімен 

қалыптасады. Қалыптасқан хаттаманы «Қорытындылар хаттамасы» қосымша бетінен 

қарауға болады. 

 

 

Сатып алуды жасаған пайдаланушыға «Қол қою» батырмасының көмегімен 

қорытындылар хаттамасына қол қою атқарымы қолжетімді. Хаттаманы қарау және жүктеп 

алу үшін құжаттың белсенді сілтемесін басу қажет. 

Ескертпе: шарт жариялағанға дейін «Хаттаманы алып тастау» батырмасының 

көмегімен алып тастауға жатады. 

 Хаттамаға жүйе қол қойғаннан кейін «Хаттаманы жариялау» батырмасы бейнеленеді.  

 

 

1.11.  Білікті өнім берушілер тізіліміне кіргізуге  іріктеу ұйымдастыру және 

өткізу 

1.11.1. Комиссияны өзгерту 

 

Хатшыға хаттаманы қарау нысанында «Комиссияны өзгерту» әрекеті қолжетімді.  

 



Осы әрекетті толтырғаннан кейін экранда конкурстық комиссияның өзгеруі нысаны 

бейнеленеді. 

 

Конкурстық комиссия мүшесін өзгерту үшін «өкілді өзгерту» батырмасын басу қажет. 

Біліктілік комиссиясының жаңа мүшені қосу «комиссия мүшесін қосу» батырмасының, 

алып тастау батырмасының көмегімен орындалады.   

«Шешім нөмірі», «шешімнің күні» жолдары міндетті болып табылады. Өзгерістерді 

сақтау үшін конкурстық комиссияны өзгертуге негіз болып табылатын файлды қоса тіркеу 

және «Өзгерісті сақтау» батырмасын басу қажет. 

Ескертпе:  

− Хатшыны Біліктілік комиссиясының Төрағасы ғана өзгерте алады. 

− Егер дауыс беру әлі аяқталмаса, хабарландыру мәртебесі «Өтінімдерді қарау» 

болса, жүйе комисияның жаң мүшесін шығаруға немесе қосуға мүмкіндік береді. 

Комиссияның шығарылған мүшесі дауыс берген жағдайда, Жүйе   дауыс беру 

нәтижелерін түсіріп тастайды және біліктілік комиссиясының осы мүшесіне 

қайтадан дауыс беруге тыйым салады. Егер шығарылған комиссия мүшесі әлі 

дауыс бермесе, Жүйе Өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау  бойынша шешім енізу 

үшін қолжетімділікті жабады. 

1.11.2.  Өнім берушілердің іріктеуге қатысуға арналған өтінімдерін қарау 

 

Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі басталғанда, жүйе комиссия мүшелеріне Өнім 

берушілердің өтінімдерін қарау қажеттігі туралы хабарламаларды автоматты түрде 



жіберуді жүзеге асырады. «Хабарлама» тарауына өту үшін «Қатысушы бейіні» мәзірін 

ашу қажет. 

 

Хабарламаларды  қарауды сондай-ақ беттің оң жақ жоғары бұрышындағы  келіп түскен 

хабарламалар саны түрінде пиктограмманы басып орындауға болады. Пиктограммаға 

басқан соң, соңғы 5 алынған хабарлама тізімі бейнеленеді. Барлық хабарламаларды көру 

үшін «Барлық хабарламалар» сілтемесін басу қажет. 

 

 Хабарламаға өтуді сілтеме бойынша хабарландырудан жүзеге асыруға болады, немесе 

«Жұмыс кабинеті» тарауына өтіп, «Білікті өнім берушілер тізіліміне енгізу» мәзірін 

таңдау қажет. 

 

 Өнім берушілер ұсынған өтінімдерді қарау үшін хабарландыруды қарау нысанында 

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында тізімнен «Өтінімді қарау» таңдау кажет. 

 

 Конкурсқа өтінім берген  Өнім берушілер туралы ақпаратты қарау үшін өтінім нөмірі 

сілтемесіне басу қажет.  



 

«Өнім беруші туралы мәлімет» қосымша бетінде өнім берушінің атауы, деректемелері, 

мекенжайы және өнім беруші өкілі туралы ақпарат көрсетілген. 

 

«Құжаттама» қосымша бетіне өнім беруші берген құжаттар орналасады. Құжат атауы бар 

жолда қоса берілген файлдар саны көрсетіледі. Қоса берілген файлдар бейнеленуі үшін 

тарау атауын басу қажет. Құжатты  қарау және жүктеп алу үшін құжат атауымен сілтемені 

басу талап етіледі. 

 



 

Ескертпе: Біліктілік комиссиясының барлық мүшелеріне және тексеруші орган 

қызметкерлеріне  «Құжаттама» қосымша бетінде хабарландыруды қарау нысанында  

«Барлығын жүктеп алу» батырмасы қолжетімді.  Батырманы басқан кезде болуына және 

хабарландыру кезеңіне байланысты хабарламадағы барлық құжаттарды жүктеп алу жүзеге 

асырылады. 

 

 Өнім берушіні жіберу/қабыл алмау бойынша дауыс беруді жүзеге асыру үшін  «Өнім 

берушіні жіберу» қосымша бетіне өту талап етіледі. 



 

Бұл тарау мынадай санаттардан тұрады: 

 Біліктілік талаптарына сәйкестік; 

 Банкроттық не тарату рәсімі; 

 МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы 

 

 

Ескертпе:  «Файлды қоса тіркеу» батырмасы өнім берушінің өтінімін қабыл алмау 

негіздемесін толтырған кезде міндетті шарт болып табылмайды. 

 

  «Біліктілік талаптарына сәйкестік» санаты бойынша шешім қабылдау үшін 

«Ескертпе» жолында Түсіп тұратын тізімнен келесі мәндердің бірін таңдау қажет:  

- Жіберілді; 

- Қабыл алынбады. 

 «Қабыл алынбады» шешімін таңдаған кезде, құжат санатын таңдау, сондай-ақ қабыл 

алмау үшін негізді толтыру қажет.  



 «Біліктілік санаттарына ссәйкестік» санатында барлық міндетті құжаттардан 

басөа, «Салық жүктемесі коэффициентін есептеу» құжаты қамтылған.  

Ескертпе: бұл тізім өнім берушіні бір немесе бірнеше құжат бойынша қабыл алмауға 

шешім қабылдаған  жағдайда бейнеленеді. 

 

 

  «Банкроттық не тарату рәсімі» санатында  «Ескертпе» жолында келесі мәндердің бірін 

таңдау талеп етіледі: 

 Жіберілді; 

 Қабыл алынбады. 

 

  «Қабыл алынбады» шешімін таңдаған кезде  қабыл алмау үшін негізді толтыру қажет.  

«МС туралы Заңның 6 т. бойынша шектеулер болмауы»  санатында «Ескертпе» жолында 

келесі мәндердің бірін таңдау талап етіледі: 

 Жіберілді; 

 Қабыл алынбады. 

 «Қабыл алынбады» мәнін таңдаған кезде, Заң бабының 6-тармақшасын көрсету және 

қабыл алынбау себебін көрсету талап етіледі. 



 
  «Қабыл алынбады» шешімін таңдаған кезде құжат санатын таңдау, сондай-ақ қабыл 

алынбау үшін негізді толтыру қажет.  

Дауыс беруді аяқтау үшін «Дауыс беру» батырмасын басу қажет. 

 

«Өтінімдер тізіміне оралу» батырмасы өтінімдер тізіміне оралуға арналған. 

Назар аударыңыз! Дауыс беру аяқталғанға дейін Комиссияға «Дауысты шақырып алу» 

атқарымын пайдаланып, өз дауысын шақырып алу мүмкіндігі беріледі. 



 

1.11.3. Өтінімдердің қаралуын бақылау 

 

Хатшыға хабарландыруды қарау нысанында  «Өтінімдерді қарау» мәртебесімен дауыс 

беру барысын қадағалау атқарымы қолжетімді. Осы атқарымды пайдалану үшін 

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» тармағын таңдау қажет.  

 

 

Жүйе ұсынылған өтінімдерді қарау нысанын бейнелейді. Өтінім туралы ақпаратты қарау 

үшін өтінім нөмірін басу талап етіледі. 

 

Дауыс беру бойынша ақпаратты қарау үшін Конкурстық комиссия мүшелеріне «Дауыс 

беруді бақылау» қосымша бетіне өту қажет. 



 

 

«Шешім» жолы келесі мәндерді қамтуы мүмкін: 

 Кворумға қолжеткізілді – егер Конкурстық комиссия мүшелерінің көбі дауыс 

берсе (бұл ретте комиссия төрағасы міндетті) . 

 Кворум жоқ – дауыс беру басталды, дауыс беру бойынша кворумға 

қолжеткізілмеді. 

«Жақтап» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

қатысуға жіберген Конкурстық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

«Қарсы» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға 

қатысуға жібермеген Конкурстық комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

«Дауыс бермеді» жолы – әлеуетті өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып 

алуға қатысуға жіберу/қабыл алмау жөнінде шешім қабылдамаған Конкурстық комиссия 

мүшелерінің саны туралы мәліметті қамтиды. 

Назар аударыңыз! Әрбір конкурстық комиссия мүшесі бойынша дауыс беру нәтижелерін 

қарау үшін  өнім беруші атауы бар жолды  басу қажет.  

 

 

«Мәртебе» жолында мынадай мәндер қамтылуы мүмкін: 



 Қабыл алынбады; 

 Жіберілді; 

 Дауыс берген жоқ. 

1.11.4. Дауыс беруді аяқтау 

 

Дауыс беруді аяқтау үшін Конкурстық комиссия хатшысына «Қолжетімді әрекеттер» 

жолында хабарландыруды қарау нысанында «Өтінімді қарау» әрекетін таңдау қажет.  

 

Бұдан әрі «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетіне өту қажет. 

 

Өнім берушілерді жіберу/қабыл алмау бойынша дауыстар кворумы болған кезде, 

конкурстық комиссия хатшысына «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетінде «Дауыс 

беруді аяқтау» батырмасы қолжетімді болады.  

Назар аударыңыз!  Егер конкурстық комиссия мүшелерінің көбі дауыс берсе, кворум 

қолжеткізілді деп саналады. Бұл ретте Төраға міндетті түрде дауыс беруі тиіс. 

 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін «Шешім» жолы келесі мәндерді қамтуы мүмкін: 

 Жіберілді – көпшілік дауыспен өнім беруші жіберілген жағдайда шығады.  

 Қабыл алынбады – өнім беруші көпшілік дауыспен қабыл алынбаған жағдайда 

шығарылады; 



 
 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін қажет болған жағдайда тиісті батырма арқылы дауыс 

беруді жаңғыртуға болады. 

1.11.5. Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді толтыру 

 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін өтінімдерді қарау нысанында өнім берушінің біліктілігі 

туралы мәліметтерді растау үшін  Хатшыға «Біліктілік туралы мәлімет» жолында  

«Толтыру талап етіледі» сілтемесін басу қажет.   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жүйе жіберілген өнім берушілер бойынша ғана біліктілік туралы 

мәліметтерді толтыру нысанын белсенді 

етеді.

 

Нәтижесінде экранда біліктілік туралы мәліметтерді толтыру үшін  нысан бейнеленеді.  

Бұл нысанда бейнеленеді: 

- Жұмыс тәжірибесі туралы мәлімет – орындалған жұмыстар бойынша деректер    

(көрсетілген қызметтер, жеткізілген тауарлар бойынша деректер)  өнім беруші өтінім беру 

кезеңінде толтыратын 8-қосымшадан (Жұмыстарды сатып алған кезде біліктілік туралы 

мәлімет) автоматты түрде толтырылады; 

- Ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтердің техникалық 

реттеу саласындағы ҚР заңнамасына сәйкестігіне берілген стандарттарға сәйкестігін 

растайтын құжаттар туралы мәлімет – бұл тарау өнім беруші міндетті емес құжаттарды 

қоса тіркеген жағдайда бейнеленеді:  

Ұсынылатын тауарлардың ұлттық немесе үкіметтік емес стандарттарға сәйкестігін ерікті растау туралы мәлімет 
 

Экологиялық менеджмент жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігі туралы мәлімет 
 

Сапа менеджменті жүйесінің ұлттық стандартқа сәйкестігі туралы мәлімет- жұмыс, көрсетілетін қызмет 
 

Ұсынылатын тауарлардың экологиялық таза өнім стандартына  сәйкестігі туралы мәлімет 
 

 



 

 

 «Шешім» жолында «Расталды» не «Расталмады» мәндерінің біреуін таңдау қажет. Жүйе 

барлық жолдар бойынша шешім қабылдау міндеттілігін тексереді.  

 

Мәндерін қойғаннан кейін «Сақтау» батырмасын басу қажет.    

Назар аударыңыз! Бұдан әрі расталған деректер «Тізілімдер» – «Білікті өнім берушілер 

тізілімдері»   тарауында жалпы қолжетімділікте расталған деректер бейнеленетін болады 

және   Өнім берушілер «Алдын ала білікті  іріктей отырып конкурс» тәсілімен сатып алуға 

қатысқан кезде, шарты жеңілдіктерге ықпал етеді. 

Рәсімді аяқтағаннан кейін тарауда «Біліктілік туралы мәлімет» «Толтырылды» 

мәртебесіне өзгереді. 



 

 

1.11.6. Конкурстық комиссияның сауалдары туралы деректерді толтыру 

Хатшы біліктілік комиссиясының мүшелері (бұдан әрі – БКМ) әлеуетті өнім  

берушілерге не тиісті жеке немесе заңды тұлғаларға, мемлекеттік органдарға біліктілік 

талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген ннемесе 

конкурсқа қатысға арналған өтінімдерде қамтылған мәліметтерді нақтылау мақсатында 

жолдаған сауалдар туралы деректерді енгізеді.    

ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін «Деректерді қосу» батырмасын 

басу қажет. 

 

Нәтижесінде экранда ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру үшін нысан 

бейнеленеді 



 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтыру нысанында мынадай жолдар бейнеленеді: 

Жол атауы Сипаттама 

Лоттар тізімі Үндемеуі бойынша хабарландыруда жарияланған лоттар бейнеленеді. 

ККМ ол бойынша  сауал жіберген  лот таңдалады  

Сауал жіберілді Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. Тізімнен мына мәндердің бірі 

таңдалады: 

- Өнім беруші; 

- Сауал жіберілген ұйым/адам. 

Сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы 

Үндемеуі бойынша бос бейнеленеді. «Сауал жіберілді» жолында 

«Өнім беруші» мәні таңдалған кезде, Жүйе «Лоттар тізімі» жолында 

таңдалған лотқа қатысуға өтінім берген Өнім берушілер атауын 

бейнелейді. 

Өнім берушілер тізімінен қолмен Өнім беруші таңдалады. 

Қазақ тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 

Орыс тілінде 

сауал жіберілген 

ұйым/адам атауы   

Қолмен толтырылады. «Сауал жіберілді»  жолында «Сауал жіберілген 

ұйым/адам» мәні таңдалса, толтыру үшін қолжетімді. 

Қазақ тілінде 

сауал туралы 

ақпарат  

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

сауал туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

Сауалды жолдау 

күні 

Күнтізбеден таңдау.  



Қазақ тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

Орыс тілінде 

жауап туралы 

ақпарат 

Қолмен толтырылады. 

ККМ сауалдары туралы деректерді толтырғаннан кейін деректерді сақтау үшін «Сақтау» 

батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді сақтайды. Сауалдар туралы жаңа мәліметтерді 

қосу үшін «Деректерді қосу» батырмасын басу қажет. 

 

 

1.11.7. Алдын ала біліктілік іріктеуін қалыптастыру 

 

Дауыс беру аяқталғаннан кейін комиссия Хатшысына әрекеттер тізімінде «Білікті іріктеу 

хаттамасын қалыптастыру» қолжетімді болады.  

 

Нәтижесінде жүйе   PDF форматында білікті іріктеуді қалыптастырады, хабарландыру, 

өтінімдер  мәртебесі «Білікті іріктеу хаттамасын қалыптастырыу» мәртебесіне өзгереді. 



 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 

Хаттамамен танысу және жүктеу үшін құжат атауы белсенді сілтемесін басу талап етіледі. 

Сараптамалық қорытындыны қоса тіркеу қажет болғанда,  Хатшыға «Шолу» батырмасын 

басу талап етіледі. Хаттамаға қол қою үшін «Қолтаңба қою» батырмасын басу, одан соң 

«Сақтау батырмасын басу қажет. Жүйе комиссия мүшелері тізімімен келесі нысанды 

бейнелейді. 

Комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда «Шолу» батырмасының көмегімен 

«Қолтаңба болмау себебі» тарауында файлды қоса тіркеу мүмкіндігі ұсынылады. 



 

Білікті іріктеу хаттамасын жариялағанға дейін Хатшыға «Хаттаманы алып тастау» 

батырмасы қолжетімді. Жіберілген өтінімдер болған немесе «Өтінімдерді қарау»  

жағдайында, жберілген өтінімдер болмаған жағдайда,  Хаттаманы алып тастаған кезде 

хабарландыру мәртебесі «Біліктілік туралы мәліметтерді толтыру» мәртебесіне өзгереді.   

1.11.8. Комиссия мүшелерінің біліктілік іріктеу хаттамасына қол қоюы 

 

Хатшы хаттамаға қол қойғаннан кейін жүйе біліктілік комиссиясының мүшелеріне 

хаттамаға қол қою қажеттігі туралы хабарландыру жіберуді жүзеге асырады.    

Хаттамалар қосымша бетінде хабарландыруды қарау нысанында құжаттың белсенді 

сілтемесін басып, хаттаманы қарау мүмкіндігі ұсынылады. 

 

Конкурстық комиссия мүшелеріне хаттамаға қол қояр алдында құжатты дұрыстығына 

тексеру қажет. Құжатқа электрондық-цифрлық қолтаңба қойып, Сіз электрондық 

құжаттың бүтіндігін және түпнұсқалығын растайсыз. 



Комиссия мүшесінде ерекше пікір болған жағдайда, «Шолу» батырмасының көмегімен 

файлды қоса тіркеу қажет. 

1.11.9. Біліктілік іріктеу хаттамасын жариялау 

 

Біліктілік комиссиясының мүшелері біліктілік іріктеу  хаттамасына қол қойғаннан кейін 

жүйе қолтаңбалар кворумы болуын тексереді, кворум болса, комиссия хатшысына 

«Біліктілік іріктеу хаттамасын жариялау» әрекеті қолжетімді болады. 

 

Жариялағаннан кейін хабарландыру мәртебесі «Аяқталды» мәртебесіне өзгереді. 

 

1.11.1. Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы 

Жүйе хабарландыру кезеңіне  байланысты  хабарландырудағы барлық бар құжаттарды 

жүктеп алуға мүмкіндік береді: 

- Хабарландыру құжаттар (шарт жобасы/техникалық өзіндік ерекшелік және т.б.); 

- Өнім берушілердің өтінімдері; 

- Хаттамалар; 

- Шарттар. 



Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өту және «Барлығын жүктеп 

алу» батырмасын басу. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге 

жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.  

 

2. Қорытындыларды қайта қарау  

 

Қорытындыларды қайта қарау    «Ашық конкурс», «Аукцион», «Мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыспен көзделген көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу»  сатып алу 

тәсілдері үшін «Қорытындыларды қайта қарау»  мәртебесі бар хабарландырулар үшін 

қолжетімді. 

Қорытындыларды қайта қарау үшін «Хатшы» рөліндегі пайдаланушыға/комиссия 

мүшелеріне  «Хабарландыруларды іздеу» тарауына,  «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өту 

қажет. 

Бұдан әрі  «Іздеуді көрсету» батырмасын басу қажет. 

 



Ашылған терезеде сүзгі параметрлерін енгізу («Хабарландыру мәртебесін таңдаңыз» 

жолында «Қорытындыларды қайта қарау» мәнін таңдаңыз) және «Табу» батырмасын басу 

керек. 

 

Іздеу нәтиждесі бейнеленгеннен кейін хабарландыру атауының гиперсілтемесін шерту 

керек.  

 

Ашылған нысанда «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау (қайта қарау) 

батырмасын басу керек. 

 



2.1. Өтінімдерді қайта қарау 

 

Комиссия мүшелері өтінімді қайта қарай алуы үшін, дауыс беруді жаңғырту қажет. Бұл 

үшін «Хатшы» рөліндегі пайдаланушыға  хабарландыруды қарау нысанында  қолжетімді 

әрекеттер тізімінен «Өтінімді қарау (қайта қарау)»  таңдау қажет. 

 

Одан соң «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетіне өтіп, «Дауыс беруді жаңғырту» 

батырмасын басу керек.  

 

Батырманы басқаннан кейін, Жүйе комиссия мүшелеріне  Өтінімдерді қайта қарауды  

белсенді етеді. 

Комиссия мүшелерінің өтінімдерді қайта қарауы өтінімдерді қарауға ұқсас.  Сипаттамасы  

1.3.6 «Өтінімдерді қарау» тарауында берілген. Бұдан басқа комиссия мүшелеріне 

өтінімдерді қайта қарау үшін,   «Қорытындыларды қайта қарау» мәртебесі бар 

хабарландыруды таңдау қажет. 

Ескертпе: Жүйе бұрын қабылданған шешімдерді бейнелейді. Бұл шешімдерді өзгертуге 

және қайтадан дауыс беруге болады. 

2.2. Шартты жеңілдіктерді толтыру  

 

Өтінімдерді қайта қарағаннан кейін шартты жеңілдіктерді толтыру   1.3.13 «Шартты 

жеңілдіктерді толтыру» тарауында берілген сипаттамаға ұқсас. 



Назар аударыңыз! Жүйе өтінімдерді қарамай шартты жеңілдіктерді ғана өзгертуге 

мүмкіндік береді, қажет болған жағдайда шартты жеңілдіктерді ғана өзгертеді. Бұл үшін 

«Хатшы» рөліндегі пайдаланушыға  өтінімдерді қарау нысанында   «Өнім берушілердің 

өтінімдері» қосымша бетіне өтіп,  «Толтырылды» сілтемесін басу керек. 

Ескертпе: Жүйе редакциялауға жататын бұрын енгізілген деректерді бейнелейді. 

 

Ескертпе: Жүйе  қажет болғанда редакциялануы мүмкін бұрын енгізілген мәндерді 

бейнелейді. 

2.3. Өтінімдердің қайта қаралуын бақылау 

 

Өтінімдердің қайта қаралуын бақылау рәсімі «Қорытындыларды қайта қарау» мәртебесіне 

хабарландыру қажеттігін қоспағанда,  1.3.7 «Өтінімдердің қаралуын бақылау» тарауында 

берілген сипаттамаға ұқсас  

 

2.4. Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру және жариялау 

 

Қорытындылар хаттамасын  қалыптастыру, қол қою және жариялау   1.3.15 

Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру, 1.3.16 Комиссия мүшелерінің қорытындылар 

хаттамасына қол қоюы және  1.3.17 Қорытындылар хаттамасын жариялау  тарауларында 

берілген. 



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алуды қайта қарауға  жіберсе және хабарландыру мәртебесі     

«Қорытындыларды қайта қарау» болса, Жүйе жаңа қалыптасқан қорытындылар 

хаттамасын алып тастауға мүмкіндік береді және конкурстық комиссия мүшелеріне  

қайтадан дауыс беруге не  шартты белгілерді өзгертуге мүмкіндік береді. Өзгерістер 

туралы ақпаратсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы «Жарамсыз» мәртебесімен 

бейнеленетін болады. Өзгерістер туралы ақпараты бар өзекті хаттаманың «Жарамды» 

мәртебесі болады. 

Ескертпе: Жариялағанға дейін Жүйе қол қойылған қорытындылар хаттамасын алып 

тастауға мүмкіндік береді. 

 

 

3. Электрондық банктік кепілдіктермен жұмыс 

 

3.1. Электрондық банктік кепілдіктерді қарау 

 

Банктік кепілдіктермен жұмыс істеу үшін «Жұмыс кабинетіне» өтіп - «Электрондық 

банктік кепілдіктер» мәзіріне өту қажет, банктік кепілдіктерді іздеу нысаны бейнеленетін 

болады. 



 

№ Атауы Сипаттама 

«Сүзгі» қосымша беті 

1 ЭБК нөмірі   ЭБК нөмірі енгізіледі (дәлме-дәл сәйкес болу талап 

етіледі) 

2 ЭБК мәртебесі ЭБК-ның жүйелік мәртебелерінің бірі таңдалады 

3 ЭБК типі ЭБК типтерінің  бірі таңдалады 

4 ЭБК шығарылған күні Күнтізбеден ЭБК шығарылған күні таңдалады (дәлме-

дәл сәйкес болу талап етіледі) 

5 Өнім беруші Өнім берушінің БСН/ЖСН енгізіледі (дәлме-дәл 

сәйкес болу талап етіледі) 

6 Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің БСН/ЖСН енгізіледі (дәлме-дәл 

сәйкес болу талап етіледі) 

7 Ұйымдастырушы Ұйымдастырушының БСН/ЖСН енгізіледі (дәлме-дәл 

сәйкес болу талап етіледі) 

8 Банк Банктің БСН/ЖСН енгізіледі (дәлме-дәл сәйкес болу 

талап етіледі) 

9 Сатып алу Сатып алу нөмірі енгізіледі (дәлме-дәл сәйкес болу 

талап етіледі) 

10 Лот Лот нөмірі енгізіледі (дәлме-дәл сәйкес болу талап 

етіледі) 

11 Шарт Шарт нөмірі енгізіледі (дәлме-дәл сәйкес болу талап 

етіледі) 

12 ЭБК шығау кезеңі 

(«бастап», «қоса 

есептегенде»)   

Банктік кепілдік шығарылған кезеңнің күні таңдалады 

13 Табу Батырманы басқанда сүзгілерде барлық көрсетілген 

мәндері бойынша іздеу жүргізіледі 

14 Тазалау Батырманы басқанда сүзгі үшін енгізілген мәндерді 

алып тастау жүргізіледі 

Роли 

15 БК бастамашы және БК 

бекітуші 

Сілтемені басқан кезде  жүйеге кіруді жүзеге асырған 

банк қызметкерлері шығарған банктік кепілдіктер 

ғана бейнеленеді. Әрбір рөл үшін тиісті атқарымдар 

қолжетімді 

16  Тапсырыс беруші үшін Сілтемені басқан кезде  жүйеге кіруді жүзеге асырған 



Тапсырыс беруші атына  шығарылған банктік 

кепілдіктер ғана бейнеленеді. 

17 Ұйымдастырушы үшін Сілтемені басқан кезде  жүйеге кіруді жүзеге асырған  

Ұйымдастырушы  атына  шығарылған банктік 

кепілдіктер ғана бейнеленеді. 

18 Өнім беруші үшін Сілтемені басқан кезде  жүйеге кіруді жүзеге асырған  

Өнім беруші  атына  шығарылған банктік кепілдіктер 

ғана бейнеленеді. 

Іздеу нәтижелері 

19 БК нөмірі Банктік кепілдік нөмірі бейнеленеді 

20 Банк Банк атауы бейнеленеді 

21 Өнім беруші Өнім беруші атауы бейнеленеді 

22 Ұйымдастырушы/Тапсырыс 

беруші 

Банктік кепілдік типіне байланысты (банктік кепілдік 

кімнің атына шығарылғанына байланысты) 

ұйымдастырушы не Тапсырыс беруші атауы 

бейнеленеді 

23 Сомасы Теңгеде банктік кепілдік сомасы бейнеленеді 

24 БК типі Банктік кепілдік типі бейнеленеді (шартты 

қамтамасыз ету, Өтінімді  қамтамасыз ету) 

25 БК мәртебесі Банктік кепілдіктің ағымдағы мәртебесі бейнеленеді 

26 Шығарылған күні Банктік кепілдікті шығару күні бейнеленеді 

27 Әрекет ету мерзімі Банктік кепілдіктің әрекет ету мерзімі бейнеленеді  

28 Қарау Банктік кепілдік деректері бейнеленеді 

29 Банктік кепілдік жасау Батырманы басқанда жаңа банктік кепілдік жасау 

үшін қолжетімді деректерді енгізу нысаны 

бейнеленеді 

Шартты қамтамасыз етуге арналған қолданыстағы кепілдіктер шарт карточкасына 

«Банктік кепілдік» қосымша бетінде  қарау үшін қолжетімді. Шарт карточкасына өту үшін 

«Тізілімдер» - «Шарттар тізілімі», «Жұмыс кабинеті» - «Менің шарттарым (Тапсырыс 

беруші)» мәзірін пайдалануға болады.    

Өтінімді  қамтамасыз етуге арналған қолданыстағы кепілдіктер   «Ашық конкурс» және 

«Аукцион» тәсілдерімен сатып алу үшін  «Өтінімді  қамтамасыз ету» санатында Өнім 

берушінің өтінімдері құжаттарының тізбесіне қарау үшін қолжетімді. 

 

3.2. Электрондық банктік кепілдіктерді ұстап қалу  

 

Электрондық банктік кепілдікті ұстап қалу үшін  «Жұмыс кабинеті» - «Электрондық 

банктік кепілдіктер» мәзірі арқылы емес, хабарламадағы сілтеме бойынша банктік 

кепілдікті қарау нысанына өту қажет (назар аударыңыз, бір мезгілде бірнеше рөл – 

Тапсырыс беруші, Өнім беруші, ұйымдастырушы – болған кезде іздеу нысанында сіз одан 

арғы әрекеттерді жасайтын рөлді таңдау қажет). 



 

Электрондық банктік кепілдікті қарау нысанына өту үшін  пиктограммасын  

және бұдан әрі «Қарау» батырмасын басу керек. Бейнеленген нысанның төменгі жағында 

«Ұстап қалу» батырмасы қолжетімді болады. 

 

«Ұстап қалу» батырмасын басқан кезде банктік кепілдік бойынша ақша ұстап қалу 

себептерін және растайтын құжаттарды қоса тіркеу мүмкіндігін көрсету үшін нысан 

бейнеленеді.  Себептерін көрсеткеннен кейін сіз банктік кепілдік бойынша ақша ұстап 

қалу үшін құжаттың электрондық нысанын (банкке сауал) қалыптастыра аласыз, бұл үшін 

«Ұстап қалу нысанын қалыптастыру» батырмасын басу керек. 



 

 

Банктік кепілдік бойынша ақша ұстауға құжатты қалыптастырғаннан кейін, қалыптасқан 

құжатқа қол қою қажет. 

 

Қажет болған жағдайда, Сіз «Нысанды алып тастау» батырмасын пайдалана отырып, 

банктік кепілдік бойынша ақша ұстау нысанын алып тастай аласыз. 

Құжатқа қол қойған жағдайда келесі нысан бейнеленеді. 



 

Банктік кепілдікті ұстап қалу нысанына қол қойылғаннан кейін,  «Ұстап қалу «банкте 

расталуда) мәртебесі берілетін болады. Банк қызметкерлеріне ақша аудару үшін 

хабарлама жіберіледі.  

Банк қызметкері ақша аударудан бас тарта алады, бұл ретте сізге бас тарту себептерін 

көрсете отырып, бас тарту туралы хабарлама жіберілетін болады. Электрондық  банктік 

кепілдік мәртебесі «Әрекет етеді» мәртебесіне оралатын болады. 

Банк қызметкерлері ақша аударуды растаған кезде Сізге ақша аудару туралы хабарлоама 

жіберіле, кепілдік (лоттар) мәртебесі  «Ұсталды» мәртебесіне өзгереді.  Бір кепілдік 

бойынша бірнеше  әрекет ететінді ұстап қалу жүргізілген бірнеше лот болған кезде, 

кепілдіктегі лоттар мәртебесі ғана өзгереді. Ұсталған лоттардан басқа  кепілдік күшін 

жойған лоттар болған кезде – кепілдік мәртебесі «Орындалды» деп өзгереді. 

 

3.3. Электрондық банктік кепілдіктерді қайтару 

 

Электрондық банктік кепілдікті қайтару (күшін жою) үшін «Жұмыс кабинеті» - 

«Электрондық банктік кепілдіктер» (назар аударыңыз, бір мезгілде бірнеше рөл болған 

кезде іздеу нысанында – Тапсырыс беруші, Өнім беруші, ұйымдастырушы – сіз одан арғы 

әрекеттерді жасайтын рөлді таңдау қажет) мәзірі арқылы емес, хабарламадағы сілтеме 

бойынша банктік кепілдікті қарау нысанына өту қажет. 



 

Электрондық банктік кепілдікті қарау нысанына өту үшін  пиктограммасын   

және бұдан әрі «Қарау» батырмасын басу керек. Бейнеленген нысанның төменгі жағында 

«Қайтару» батырмасы қолжетімді болады. 

 

«Қайтару» батырмасын басқан кезде банктік кепілдік бойынша ақшаны қайтару  (күшін 

жою) себептерін және растайтын құжаттарды қоса тіркеу мүмкіндігін көрсету үшін нысан 

бейнеленеді.  Себептерін көрсеткеннен кейін сіз банктік кепілдік бойынша ақшаны 

қайтару  (күшін жою) үшін құжаттың электрондық нысанын (банкке сауал) 

қалыптастыра аласыз, бұл үшін «Күшін жою нысанын қалыптастыру» батырмасын басу 

керек.  

 

 



Банктік кепілдікті қайтаруға (күшін жоюға) арналған құжатты қалыптастырғаннан кейін, 

қалыптасқан құжатқа қол  қою қажет. 

 

Қажет болған жағдайда, Сіз «Нысанды алып тастау» батырмасын пайдалана отырып, 

банктік кепілдік бойынша ақшаны қайтару (күшін жою) нысанын алып тастай аласыз. 

Құжатқа қол қойған жағдайда келесі нысан бейнеленеді.   

Банктік кепілдікті қайтару (күшін жою)  нысанына қол қойылғаннан кейін,  «Ұстап қалу»  

банкте расталуда) мәртебесі берілетін болады. Банк қызметкерлеріне кепілдіктің күшін 

жою  үшін хабарлама жіберіледі.  

Банк қызметкері ақшаны қайтарудан (күшін жоюдан)  бас тарта алады, бұл ретте сізге бас 

тарту себептерін көрсете отырып, бас тарту туралы хабарлама жіберілетін болады. 

Электрондық  банктік кепілдік мәртебесі «Әрекет етеді» мәртебесіне оралатын болады. 

Банк қызметкерлері қайтаруды (күшін жоюды) растаған кезде Сізге қайтару (күшін жою) 

туралы хабарлама жіберіледі, кепілдік (лоттар) мәртебесі  «Ұсталды» мәртебесіне 

өзгереді.  Бір кепілдік бойынша бірнеше  әрекет ететінді ұстап қалу жүргізілген бірнеше 

лот болған кезде, кепілдіктегі лоттар мәртебесі ғана өзгереді. Ұсталған лоттардан басқа  

кепілдік күшін жойған лоттар болған кезде – кепілдік мәртебесі «Орындалды» деп 

өзгереді. 

  

4. «Ашық конкурс», «Аукцион» сатып алу тәсілдері үшін бірінші, 

екінші,үшінші және төртінші бағыттар бойынша камералық бақылау 

хабарламалары бойынша бұзушылықтарды жою 

4.1.  Камералық бақылауға қысқаша сипаттама және бағыт түрлері  

 



Хабарландыру жарияланғаннан кейін МС порталында Ұйымдастырушы,  ішкі 

мемлекеттік аудит департаментінің инспекторы (бұдан әрі – ІМАД) жарияланған 

хабарландыру бойынша Камералық бақылауды жүзеге асырады: 

 Веб-портал арқылы МС жан-жақты зерттейді; 

 МС туралы заңнаманы бұзушылықты айқындайды; 

 Камералық бақылау нәтижелері бойынша айқындалған бұзушылықтарды жою 

туралы хабарлама жібереді. 

Камералық бақылау төрт бағыт бойынша жүзеге асырылады: 

 Бірінші бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және 

құжаттаманы талқылау мерзімі ішінде (яғни «Жариялаанды» хабарландыру 

мәртебесімен 5 жұмыс күні ішінде)   құжаттамасы талқылануға жататын лоттар 

бойынша хабарлама жіберуге мүмкіндік береді. Ұйымдастырушы бұзушылыққа 

байланысты сатып алуды  болдырмау емес, құжаттамаға өзгеріс енгізу жолымен 

бұзушылықты жоюы тиіс. 

 Бірінші бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және         

«Жарияланды», «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» мәртебесімен хабарландыру 

жариялаған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде қайта сатып алулар үшін 

құжаттамасы талқылануға жатпайтын лоттар бойынша хабарлама жіберуге 

мүмкіндік береді.   Ұйымдастырушы сатып алуды болдырмау арқылы 

бұзушылықты жоюы тиіс. 

 Екінші бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және  

құжаттамасы талқылануға жататын лоттар  бойынша өтінімдерді қабылдау 

басталғаны туралы 10 күнтізбелік күн ішінде, бірақ «Хабарландыру» өтінімдерді 

қабылдау» хабарландыру мәртебесі барлары 5 жұмыс күнінен артық емес,   

хабарлама жіберуге тиіс. Ұйымдастырушы сатып алуды болдырмау арқылы 

бұзушылықты жоюы тиіс. 

 Үшінші бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және            

«Жарияланды  (өтінімдерді толықтыру)» хабарландыру мәртебесімен алдына ала 

жіберу хаттамасын орналастырған сәттен бастап  үш жұмыс күні ішінде лоттар 

бойынша хабарлама жіберуге тиіс. Ұйымдастырушы  алдына ала жіберу 

хаттамасын қайта қарауды енгізу жолымен бұзушылықты жоюы тиіс. 

 Төртінші  бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және          

қорытындылар хаттамасын орналастырған сәттен бастап шағым беру мерзімі 

аяқталғанға дейін лоттар бойынша хабарлама жіберуі тиіс. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Камералық бақылауды жүзеге асыру бірінші, екінші және үшінші 

бағыттар бойынша ғана іске асырылды.  Осыған байланысты хабарлама бірінші, екінші 

және үшінші бағыттар бойынша  бұзушылықтарды жою үшін ғана жіберілетін болады 

Төртінші бағыт бойынша  атқарымды әзірлегеннен кейін ғана жіберіледі. 

4.2. Хабарламамен танысу   

Камералық бақылау нәтижелері бойынша айқындалған бұзушылықтарды жою туралы 

хабарламаны жолдағаннан кейін, Жүйе МС Порталында танысу үшін хабарламаны 

бейнелейді.  



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Оқылмаған хабарлама (-лар) болған жағдайда, Жүйе 

пайдаланушылардың барлық іс-қимылын бұғаттайды және «Таныстым» батырмасы 

басылғанша, одан арғы іс-қимылдар қолжетімді емес.  Бұл ретте егер бірнеше хабарлама 

болса, онда әр хабарламада «Таныстым» батырмасын басу керек.  Хабарламамен МС 

Порталында тіркелген МС ұйымдастырушы ұйымның кез келген қызметкері таныса 

алады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Хабарламаны орындау мерзімі  хабарламаны жеткізген күннен 

кейінгі  күннен бастап  10 жұмыс күні.    Жүйе мүмкіндік береді: 

 Егер бұзушылықты жою туралы хабарлама құжаттамаға өзгеріс енгізу арқылы 

жіберілсе, онда бұзушылықты жою бірінші бағыт бойынша құжаттаманы талқылау 

аяқталғаннан кейін ғана қолжетімді.  

 Егер хабарлама бірінші және екінші бағыт бойынша сатып алуды болдырмау 

жолымен жіберілсе, хабарламаны жібергеннен кейін бірден қолжетімді. 

 Егер бұзушылықты жою туралы хабарлама    АЖХ-ны қайта қарау жолымен  

үшінші бағыт бойынша жіберілсе, онда АЖХ-ны қайта қарау өтінімдерді 

толықтыру аяқталғаннан кейін ғана қолжетімді.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Хаттаманы орындау мерзімі аяқталғаннан кейін, Жүйе хабарлама 

мәртебесін «Орындалмады, Танысты» не «Орындалмады. Таныспады»  деп өзгертеді.   

Бұл ретте  Жүйе  хаттаманы орындау мерзімі аяқталғаннан кейін сатып алуды болдырмау 

жолымен ғана хабарламаны орындауға мүмкіндік береді.   Хабарламалар журналында 

хабарламаны орындаудың аяқталу мерзімін, бұзушылықты жою тәсілдерін, сондай-ақ 

күнтізбелік күндерде хабарламаны орындау аяқталғанға дейін қалған күндер саны 

көрсетіледі. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бір хабарлама бір лот бойынша жіберіледі. Яғни егер 

хабарландыруда бірнеше лот болса және әрбір лот бойынша бұзушылық табылса, онда 

әрбір лотқа бөлек хабарлама жіберіледі. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер жіберілген хабарламалар болмаса, онда талқылауды аяқтау 

бизнес-процесі «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда келтірілген, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға сәйкес орындалады,   

егер жіберілген хабарлама болса, онда құжаттаманы талқылауды аяқтау бизнес-процесі 

4.4.1.1 Құжаттаманы талқылауды аяқтау тарауына сәйкес орындалады. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жүйе хабарламаны орындамай, қарсылық жібермей, сатып алу 

өткізуді жалғастыруға мүмкіндік береді.  



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Хабарлама мәртебелерін белгілеу: 

 

 Жеткізілді – хабарлама мемлекеттік аудит объектісіне жеткізілді; 

 Танысты – мемлекеттік аудит объектісі хабарламамен танысты; 

 Қарсылық жіберілді – хабарламаға мемлекеттік аудит объектісі қарсылық 

жіберді; 

 Орындалуда – мемлекеттік аудит объектісі хабарламаны орындауды бастады; 

 Орындалмады. Танысты – хабарламаны орындау мерзімі аяқталды, 

Ұйымдастырушы хабарламамен танысты; 

 Орындалмады. Таныспады - хабарламаны орындау мерзімі аяқталды, 

Ұйымдастырушы  хабарламамен таныспады; 

 Орындалды – хабарламаны сатып алуды болдырмау не ІМАД инспекторы  

хабарлоаманы орындағаны туралы растау жолымен, бірінші, үшінші бағыттар 

бойынша орындаған кезде конкурстық/аукциондық құжаттамаға өзгеріс енгізу 

жолымен, үшінші бағыт бойынша алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау 

жолымен, төртінші бағыт бойынша қорытындылар хаттамасын қайта қарау 

жолымен орындады; 

 Орындалды. Тексерушіде расталуда – хабарламаны мемлекетік аудит объектісі  

бірінші бағыт бойынша конкурстық/аукциондық құжаттамаға өзгеріс енгізу 

жолымен, үшінші бағыт бойынша алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау 

жолымен, төртінші бағыт бойынша қорытындылар хаттамасын қайта қарау 

жолымен орындады.  ІМАД инспекторының хабарламаның орындалуын растауы 

талап етіледі; 

 Орындалды. Тексеруші растамады – хабарламаны мемлекетік аудит объектісі  

бірінші бағыт бойынша конкурстық/аукциондық құжаттамаға өзгеріс енгізу 

жолымен, үшінші бағыт бойынша алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау 

жолымен, төртінші бағыт бойынша қорытындылар хаттамасын қайта қарау 

жолымен орындады. Бірақ  ІМАД инспекторы хабарламаны орындауды растамады; 

 Орындалды. Оң қорытынды – қарсылыққа оң қорытынды жолданды, осыған 

байланысты хабарлама оң қорытындымен орындалды; 

 Орындау. Теріс қорытынды - қарсылыққа теріс қорытынды жолданды, осыған 

байланысты хабарлама орындалуы тиіс.  

 

Хабарламамен танысу үшін «Қарау» батырмасын басу қажет.  

 

 

Хабарламаның ашылған нысанында хабарлама мәтінімен танысып, «Таныстым» 

батырмасын басу керек. Егер сіз батырмасын баспасаңыз, артқа хабарламаға ораласыз не 

бетті жабасыз, онда Жүйе Порталда одан арғы әрекеттерді орындауға мүмкіндік бермейді.  

«Хабарлама файлын жүктеп алу» батырмасы хабарламаны жергілікті компьютерге жүктеп 

алуға мүмкіндік береді.  



«Хабарламалар тізіміне оралу» батырмасы  артқа оқылмаған хабарламалар тізіміне 

оралуға мүмкіндік береді. 

 
 

Хабарламамен танысқаннан кейін Жүйе хабарлама мәртебесін «Танысты» деп  өзгертеді. 

Хабарламаны қарау үшін «Жұмыс кабинеті» - «Хабарламалар журналы» тарауына өту 

қажет. 

 
 

Ашылған нысанда, Жүйе МС ұйымдастырушы ұйымның ІМАД жіберген барлық 

хабарламаларды бейнелейді.  

Хабарламаны орындау мерзімінің аяқталуы «Хабарламаны орындаудың аяқталу мерзімі» 

бағанында хабарламалар журналында бейнеленеді. «Бұзушылықты жою тәсілі» бағанында 

Жүйе осы хабарлама мен лот бойынша бұзушылықтарды жою тәсілін бейнелейді. 

Мысалы, егер Сатып алуды болдырмау деп жазылса, онда хабарлама жіберілген лот 

бойынша сатып алуды болдырмау қажет. Егер құжаттамаға өзгеріс енгізу  көрсетілсе, онда 

құжаттамаға өзгеріс енгізу қажет.  



 

4.3. Хабарламаға қарсылық жіберу 

4.3.1. Келісуге қарсылық жасау және жіберу 

 

  ІМАД жіберген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда,  Жүйе  Ішкі мемлекеттік аудит 

комитетіне хабарламаға қарсылық жіберуге мүмкіндік береді.  

Қарсылықты жолдау үшін хабарламалар журналында «Қарсылық» батырмасын басу 

қажет.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бір хабарлама бір лот бойынша жіберіледі. Яғни егер 

хабарландыруда бірнеше лот болса және әрбір лот бойынша бұзушылық табылса, онда 

әрбір лотқа бөлек хабарлама жіберіледі. Хабарламаларды орындаумен келіспеген 

жағдайда, Жүйе  хабарламалардың  бөлігіне қарсылық, хабарламалардың бөлігіне 

орындау жолдайды.  

 .   

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жүйе егер хабарламаны жеткізген күннен кейінгі  хабарламаны 

жеткізген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде хабарлама мәртебесі «Танысты» болса, 

қарсылық жіберуге мүмкіндік береді.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер жіберілген хабарламалар болмаса, онда талқылауды аяқтау 

бизнес-процесі «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда келтірілген, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға сәйкес орындалады,   

егер жіберілген хабарлама болса, онда құжаттаманы талқылауды аяқтау бизнес-процесі 

4.4.1.1 Құжаттаманы талқылауды аяқтау тарауына сәйкес орындалады. 



 

Жүйе «№ {қарсылық нөмірі}  қарсылық жасау және келісуге жолдау» нысанын 

бейнелейді. 

 Ашылған нысанда міндетті жолдарды толтыру керек: 



 Орыс тілінде қарсылық сипаттамасы; 

 Қазақ тілінде қарсылық сипаттамасы; 

 Келісуші. 

 

Назар аударыңыз! Жүйе қарсылық сипаттамасын тек орыс тілінде не тек қазақ тілінде 

толтыруға мүмкіндік береді. Қазақ және орыс тілдерінде толтыру міндетті емес. 

«Келісуші» жолында Жүйе қарсылықты келісушіні таңдауға мүмкіндік береді.  

Келісетін адамды таңдау үшін «Таңдау» батырмасын басу қажет. 

 
Ашылған нысанда  қарсылыққа келісетін пайдаланушыны таңдау керек. 

Қажетті пайдаланушыны іздеу үшін іздеу сүзгісін пайдалануға болады. 

 

Ескертпе: Жүйе келісуші ретінде өзін таңдауға мүмкіндік береді. 

 

 
 

Пайдаланушыны таңдағаннан кейін, Жүйе таңдалған пайдаланушыны қосады. 

 

 
 



Қарсылықты сақтау «Сақтау» батырмасын басу қажет.  Батырманы басқаннан кейін, 

Жүйе: 

 «Жоба» мәртебесімен қарсылықты сақтайды; 

 Қарсылыққа нөмір береді. 

 

«Келісуге жіберу» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе: 

 «Келісуші» жолында көсретілген пайдаланушыға келісуге қарсылықты жолдайды. 

 Үлгіге сәйкес қарсылықты қалыптастырады және «Қарсылық файлы» жолында 

бейнелейді; 

 Қарсылыққа «Келісілуде» мәртебесін береді. 

 

 
 

  «Жоба»/ «Қабыл алынбады» мәртебесі бар қарсылықты қарау, редакциялау немесе алып 

тастау үшін  «ІМАК/ІМАД жұмыс кабинеті» - «Қарсылықтар журналы» тарауына өту 

қажет.  

Ашылған нысанда, Жүйе  қарсылықтар журналын бейнелейді.  

Қарсылықты іздеу үшін қарсылықтарды іздеу сүзгісін пайдалану керек.  Мысалы,  

«Қарсылық мәртебесі» сүзгісіне   «Жоба/Қабыл алынбады» енгізу,  «Қарсылықты 

ждасаушының аты-жөні» жолына қарсылықты жасаған пайдаланушының аты-жөнін 

енгізу. «Іздеу» батырмасын басу. Жүйе қарсылықты бейнелейді.  

Қарсылықтар тізімінде редакциялау үшін  « » пиктограммасын, алып тасту үшін     

« » пиктограммасын басу керек. 

 

 

 
 

4.3.2. Қарсылықты келісу және Ішкі мемлекеттік бақылау  комитетіне 

жіберу 

 



Қарсылықты келісу үшін келісуге қарсылық жіберілген пайдаланушы болып 

авторландыру қажет. Бұдан әрі «Жұмыс кабинеті» - «Қарсылықтар журналы» тарауына 

өту. 

 

Ашылған нысанда қажетті қарсылықты іздеу үшін қарсылықтарды іздеу сүзгісін 

пайдалану қажет.  

 

Іздеу нәтижелерінде қарсылық № гиперсілтемесін басу.   



 

Жүйе қарсылықты келісу нысанын бейнелейді. 

Қарсылықты келісуге қабыл алмау үшін қабыл алмау себебін енгізіп, «Қабыл алмау» 

атырмасын басу керек. 

 
 

«Қабыл алмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе қарсылық мәртебесін   «Қабыл 

алынбады» деп өзгертеді және қарсылық қарсылықты жасаушыға редакциялау, алып 

атстау үшін қолжетімді.  

 

Қарсылықты келісу үшін, ашылған нысанда «Бекіту және жөнелту» батырмасын басу 

керек.  

 
 

Батырманы басқаннан кейін, Жүйе   PDF форматында қарсылықта қайта қалыптастырады, 

қалыптасқан қарсылықта бекітушінің лауазымы мен аты-жөнін бейнелейді, «Қолтаңба 

қою» батырмасын бейнелейді. Қарсылыққа қол қою үшін «Қолтаңба қою» батырмасын 

басу керек. 

 

Қарсылыққа қол қойғаннан кейін, Жүйе: 



1. Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне қарсылықты жолдайды. 

2. Қарсылық мәртебесін «Жеткізілді» деп өзгертеді. 

3. Жүйе  жеткізу күні мен уақытын тіркейді. 

4. Жүйе хабарламаны орындауға арналған қалған уақытта санауды тоқтатады.    

5. Жүйе хабарлама мәртебесін «Қарсылық берілді» деп өзгертеді. 

6. Жүйе хабарламаны орындауға қолжетімділікті жабады.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!    ІМАК қорытындыны жібергеннен кейін:  

 Егер қорытынды «Оң» деп  танылса, онда қарсылық мәртебесін  «Оң» деп 

өзгертеді, ал хабарлама мәртебесін «Орындалды. Оң қорытынды» деп өзгертеді 

және хабарламаны орындау мүмкіндігін жабады: сатып алуды болдырмау,  

құжаттамаға өзгерістер енгізу, бағытына байланысты алдын ала жіберу 

хаттамасын қайта қарау жолымен; 

 Егер қорытынды «Теріс» деп  танылса, онда қарсылық мәртебесін  «Теріс» деп 

өзгертеді, ал хабарлама мәртебесі  «Орындау. Теріс қорытынды» деп  қалады,     

«Хабарламалар журналы» нысанында хабарламаны орындаудың қалған мерзімін 

есептеді жаңғыртады. Жүйе орындау мерзімінің күнін орындағанған дейін қалған 

жұмыс күндері санына ұлғайтады. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қарсылық мәртебесі:  

 Жоба – Қарсылық жобасы жасалды. Қарсылықты жасаушыға редакциялау үшін 

қолжетімді, сондай-ақ қарсылықты жасаушы  мен қарсылықты жасаушы Ұйым 

қызметкерлеріне алып тастау үшін қолжетімді; 

 Келісілуде – қарсылық қарсылықты жасаушы Ұйым қызметкеріне келісуге 

жіберілді;  

 Қабыл алынбады – қарсылықты жасаушы Ұйым қызметкері қарсылықты келісуге 

қабыл алмады; 

 Жеткізілді – қарсылық мемлекеттік аудит объектісіне жеткізілді; 

 Оң - егер қорытынды оң қорытындымен жіберілсе, Жүйе қарсылық  мәртебесін  

«Оң» деп өзгертеді, ал хабарлама мәртебесін «Орындалды. Оң қорытынды» деп 

өзгертеді, бұл ретте хабарламаны орындау қажет емес. 

 Теріс - егер қорытынды теріс қорытындымен жіберілсе, Жүйе қарсылық  

мәртебесін  «Теріс» деп өзгертеді, ал хабарлама мәртебесін «Орындау. Теріс 

қорытынды» деп өзгертеді, бұл ретте хабарламаны орындау қажет. 

4.4.  Хабарламаны орындау 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бір хабарлама бір лот бойынша жіберіледі. Яғни егер 

хабарландыруда бірнеше лот болса және әрбір лот бойынша бұзушылық табылса, онда 

әрбір лотқа бөлек хабарлама жіберіледі. Хабарламаларды орындаумен келіскен жағдайда, 

Жүйе хабарламалардың бөлігін ғана емес,  барлық хабарламаларды орындауға мүмкіндік 

береді, ал  хабарламалардың  бөлігіне қарсылық жібереді не хабарламаны мүлде 

орындамайды және сатып алу өткізуді жалғастырады  

 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер бірінші бағыт бойынша жіберілген хабарламалар болмаса, 

онда талқылауды аяқтау бизнес-процесі «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 

тарауда келтірілген, «Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға 

сәйкес орындалады,   егер жіберілген хабарлама болса, онда құжаттаманы талқылауды 



аяқтау бизнес-процесі 4.4.1.1 Құжаттаманы талқылауды аяқтау тарауына сәйкес 

орындалады. 

Хабарлама негізінде бұзушылықтарды жою тәсілі жіберілген бұзушылықтың бағытына 

және түріне байланысты болады:  

4.4.1. Бірінші бағыт – «Жарияланды. Жарияланды (өтінімдерді 

қабылдау»хабарландыру мәртебесімен 

1. Бірінші бағыт бойынша, Егер хабарлама хаттаманы талқылау мерзімі ішінде 

(яғни, «Жарияланды» мәрбесімен 5 жұмыс күні ішінде) жіберілсе, онда  

Ұйымдастырушы құжаттаманы талқылауды аяқтағаннан немесе бұзушылыққа 

байланысты сатып алуды болдырмағаннан кейін ғана құжаттамаға өзгеріс 

енгізу жолымен бұзушылықты жоюы тиіс.    

2. Бірінші бағыт бойынша, Егер хабарлама «Жарияланды», «Жарияланды 

(өтінімдерді қабылдау)»   мәртебесімен хабарландыру жариялаған күннен 

бастап 10 күнтізбелік күн ішінде қайта сатып алу үшін, құжаттама талқылауға 

жатпайтын лоттар бойынша жіберілсе, Ұйымдастырушы сатып алуды 

болдырмау арқылы бұзушылықты жоюы тиіс. 

4.4.1.1. Құжаттаманы талқылау мерзімінің аяқталуы (бірінші бағыт) 
 

Құжаттаманы талқылау мерзімі аяқталғаннан кейін Жүйе өнім берушілерден сауал бар-

жоқтығын тексереді: 

 Егер Өнім берушілерден сауалдар жоқ болса және хабарландырудаға бір де бір лот 

бойынша   жіберілген хабарламалар болмаса, онда құжаттаманы талқылауды 

аяқтау   «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда келтірілген, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға сәйкес 

орындалады.   

 Егер өнім берушілерден сауалдар жоқ болса, бірақ хабарландырудағы бір лот 

бойынша белгілі бір хабарлама болса, Жүйе құжаттаманы талқылауды аяқтағаннан 

кейін «Бұзушылықтарды жою тәсілдері» кестесінде берілген іс-қимылдардың 

«Қолжетімді әрекеттер» хабарландыру мәзірінде қолжетімді етеді: 

 

«Бұзушылықтарды жою тәсілдері» кестесі 

№ 1-бағыт бойынша хабарлама 

жіберілді 

Бұзушылықты жою тәсілі 

Құжаттаманы талқылауды 

аяқтағаннан кейін қолжетімді 

әрекеттер 

1.  Құжаттамаға өзгеріс енгізу Егер жіберілген қарсылық болмаса, 

хабарлама мәртебесі «Танысты», 

«Орындалмады. Танысты» болса, онда   

«Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде 

«Құжаттамаға өзгеріс енгізу» батырмасы 

қолжетімді.  

Құжаттаманы өзгерту хабарлама жіберілген 

лоттар бойынша ғана қолжетімді. 

Сипаттаманы 5.4.1.2 тараудан қараңыз. 



 «Хабарламаны орындамай талқылау 

хаттамасын жариялау» батырмасы 

қолжетімді. Жүйе  қарсылық жіберілген-

жіберілмегеніне байланыссыз, хабарламаны 

орындамай, сатып алу өткізуді 

жалғастыруға мүмкіндік береді.  

Сипаттаманы 5.4.1.4 тараудан қараңыз. 

2.  Сатып алуды болдырмау  «Хабарламаны орындамай талқылау 

хаттамасын жариялау» батырмасы 

қолжетімді. Жүйе  қарсылық жіберілген-

жіберілмегеніне байланыссыз, хабарламаны 

орындамай, сатып алу өткізуді 

жалғастыруға мүмкіндік береді.  

Сипаттаманы 5.4.1.4 тараудан қараңыз. 

3.  Егер жіберілген қарсылық болмаса и 

хабарлама мәртебесі «Танысты», 

«Орындалмады. Танысты» болса, онда 

«Сатып алуды болдырмау» батырмасы 

қолжетімді. Сипаттаманы 5.4.1.3 тараудан 

қараңыз 

 

Құжаттаманы талқылау мерзімі аяқталғаннан кейін Жүйе өнім берушілерден сауал бар-

жоқтығын тексереді.  

 Егер Өнім берушілерден сауалдар   болса және хабарландырудағы бір де бір лот 

бойынша   жіберілген хабарламалар болмаса, онда құжаттаманы талқылауды 

аяқтау   «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда келтірілген, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға сәйкес 

орындалады.   

  Егер өнім берушілерден сауалдар  және хабарландырудағы тым болмағанда бір лот 

бойынша белгілі бір хабарлама болса, Жүйе құжаттаманы талқылау мерзімі 

аяқтағалннан кейін Өнім берушілердің сауалдарына жауаптарлы ұсынуды 

қолжетімді етеді. Өнім берушілердің сауалдарында жауап беру қажет (жауаптар 

ұсыну атқарымы «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда, «Аукцион» 

сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда сипатталған).   Өнім берушілердің барлық 

сұрақтарына жауаптар ұсынғаннан кейін, Жүйе егер Өнім берушілерден жіберілген 

сауалдар болса,  «Бұзушылықтарды жою тәсілдері» кестесінде берілген іс-

қимылдардың «Қолжетімді әрекеттер» хабарландыру мәзірінде қолжетімді етеді: 

Өнім берушілерден жіберілген сауалдар болса,  «Бұзушылықтарды жою тәсілдері» кестесі 

№ 
Қабылданған 

шешім 

Хабарлама (1 

бағыт) 

Бұзушылықты жою 

тәсілі 

Құжаттаманы талқылауды 

аяқтағаннан кейін 

қолжетімді әрекеттер 

1.  КҚ/АҚ өзгеріссіз Құжаттамаға өзгеріс 
Егер жіберілген қарсылық 



қалдыру енгізу 

 

болмаса, хабарлама мәртебесі 

«Танысты», «Орындалмады. 

Танысты» болса, онда   

«Құжаттамаға өзгеріс енгізу» 

батырмасы қолжетімді. 

Құжаттаманы өзгерту 

хабарлама жіберілген лоттар 

бойынша ғана қолжетімді. 

Сипаттаманы 5.4.1.2 тараудан 

қараңыз. 

Осы батырманы басқан кезде 

Жүйе хабарламаны орындау 

үшін лоттарды таңдауға 

мүмкіндік береді.  Сіз осы лот 

бойынша хабарламаны 

орындап жатқаныңызды тіркеу 

үшін. Өзгерту үшін лоттарды 

таңдағаннан кейін Жүйе 

хабарлама мәртебесін 

«Орындалуда» деп өзгертеді. 

 «Хабарламаны орындамай 

талқылау хаттамасын 

жариялау» батырмасы 

қолжетімді. Жүйе  қарсылық 

жіберілген-жіберілмегеніне 

байланыссыз, хабарламаны 

орындамай, сатып алу өткізуді 

жалғастыруға мүмкіндік береді. 

Сипаттамасын 5.4.4 тараудан 

қараңыз 

2.  КҚ/АҚ өзгеріссіз 

қалдыру 

Сатып алуды 

болдырмау 

 

Егер жіберілген қарсылық 

болмаса, хабарлама мәртебесі 

«Танысты», «Орындалмады. 

Танысты» болса, онда «Сатып 

алуды болдырмау» батырмасы 

қолжетімді. Сипаттамасын 

5.4.1.3 тараудан қараңыз. 

Осы батырманы басқан кезде 

Жүйе хабарламаны орындау 

үшін лоттарды таңдауға 

мүмкіндік береді.  Сіз осы лот 

бойынша хабарламаны 

орындап жатқаныңызды тіркеу 

үшін. Өзгерту және болдырмау  

үшін лоттарды таңдағаннан 

кейін Жүйе хабарлама 

мәртебесін «Орындалуда» деп 



өзгертеді. 

3.   «Хабарламаны орындамай 

талқылау хаттамасын 

жариялау» батырмасы 

қолжетімді. Жүйе  қарсылық 

жіберілген-жіберілмегеніне 

байланыссыз, хабарламаны 

орындамай, сатып алу өткізуді 

жалғастыруға мүмкіндік береді. 

Сипаттамасын 5.4.1.4 тараудан 

қараңыз. 

4.  КҚ/АҚ өзгеріссіз 

қалдыру 

Жоқ «Құжаттаманы талқылауды 

аяқтау» батырмасы қолжетімді. 

«Ашық конкурс» сатып алу 

тәсілі үшін 1.3.2 тараудағы, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі 

үшін 1.4.2 тараудағы 

сипаттаманы қараңыз 

5.  КҚ/АҚ-ға өзгеріс енгізу Құжаттамаға өзгеріс 

енгізу 

 

Егер жіберілген қарсылық 

болмаса, хабарлама мәртебесі 

«Танысты», «Орындалмады. 

Танысты» болса, онда  

«Құжаттамаға өзгеріс енгізу» 

батырмасы қолжетімді.  

Құжаттаманы өзгерту 

хабарлама жіберілген лоттар 

бойынша ғана қолжетімді. 

Сипаттаманы 5.4.1.2 тараудан 

қараңыз.   

Осы батырманы басқан кезде 

Жүйе хабарламаны орындау 

үшін лоттарды таңдауға 

мүмкіндік береді.  Сіз осы лот 

бойынша хабарламаны 

орындап жатқаныңызды тіркеу 

үшін. Өзгерту үшін лоттарды 

таңдағаннан кейін Жүйе 

хабарлама мәртебесін 

«Орындалуда» деп өзгертеді. 

Назар аударыңыз! Осы 

шарттарды орындаған 



жағдайда, Жүйе орындау үшін 

лотты таңдауға мүмкіндік 

береді, бірақ хабарландыруды 

екінші нұсқада редакциялау 

үшін  барлық лоттар 

қолжетімді болады, өйткені 

құжаттамаға , сондай-ақ Өнім 

берушілердің сауалдары 

бойынша өзгеріс енгізу туралы 

шешім қабылданды.  

6.  КҚ/АҚ-ға өзгеріс енгізу Сатып алуды 

болдырмау 

  «Хабарламаны орындамай 

талқылау хаттамасын 

жариялау» батырмасы 

қолжетімді. Жүйе 

хабарламааны орындамай, 

сатып алуды өткізуге мүмкіндік 

береді. Сипаттамасын 5.4.1.4 

тараудан қараңыз. 

7.  Егер жіберілген қарсылық 

болмаса, хабарлама мәртебесі 

«Танысты», «Орындалмады. 

Танысты» болса, онда «Сатып 

алуды болдырмау» батырмасы 

қолжетімді. Сипаттамасын 

5.4.1.3 тараудан қараңыз. 

8.  КҚ/АҚ-ға өзгеріс енгізу Жоқ Әдеттегі талқылау орындалады. 

«Ашық конкурс» сатып алу 

тәсілі үшін 1.3.2 тараудағы, 

«Аукцион» сатып алу тәсілі 

үшін 1.4.2 тараудағы талаптар 

сипаттамасыын қараңыз.    

 

4.4.1.2. «Жіберілген хабарламалар негізінде құжаттамаға өзгерістер 

енгізу» батырмасы 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құжаттамаға өзгеріс енгізу құжаттаманы талқылағаннан кейін 

ғана қолжетімді. Бұл ретте Өнім берушілерден жіберілген сауалдар болса, онда Өнім 

берушілердің сауалдарына жауаптар ұсынғаннан кейін «Құжаттамаға өзгеріс енгізу» 

батырмасы ғана бейнеленеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Құжаттамаға өзгеріс енгізу» батырмасын басқаннан кейін , Жүйе 

хабарламаны орындау үшін лотты таңдауға мүмкіндік береді.  Сіз осы лот бойынша 



хабарламаны орындап жатқаныңызды тіркеу үшін. Хабарлама жіберілген лоттар ғана 

бейнеленеді. Өзгерту үшін лоттарды таңдағаннан кейін Жүйе хабарлама мәртебесін 

«Орындалуда» деп өзгертеді. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнім берушілерден сауалдар болған және Өнім берушінің сауалы 

бойынша құжаттамаға өзгеріс енгізу туралы шешім қабылданған жағдайда, Жүйе орындау 

үшін лотты таңдауға мүмкіндік береді, бірақ хабарландыруды екінші нұсқада редакциялау 

үшін  барлық лоттар қолжетімді болады, өйткені құжаттамаға, сондай-ақ Өнім 

берушілердің сауалдары бойынша өзгеріс енгізу туралы шешім қабылданды. 

Жіберілген хабарламалар негізінде құжаттамаға өзгеріс енгізу үшін, «Хатшы»  рөлімен 

хабарландырудағы «Қолжетімді әрекеттер» мәзірінде «Құжаттамаға өзгерістер енгізу» 

батырмасын басу керек.  . 

 
 

Ашылған нысанда, Жүйе хабарлама жіберілген барлық  лоттарды бейнелейді.  

Хабарламаларды орындау үшін хабарламалар орындалатын лоттарды таңдаңыз және 

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басыңыз. 

 
 

Назар аударыңыз! Құжаттамаға өзгерістер енгізу үшін лоттарды таңдағаннан кейін, Жүйе 

орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық жіберуге мүмкіндік бермейді. 



Ал құжаттамаға өзгеріс енгізу үшін таңдалмаған хабарламалар бойынша   Жүйе қарсылық 

жіберу мерзімі аяқталмаса, қарсылық жіберуге мүмкіндік жасайды.  

Жүйе таңдалған лоттарды «Қосылған лоттар» қосымша бетіне қосады. Бұдан әрі «Бұдан 

әрі» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін «Бұдан әрі», Жүйе: 

1. Жүйе орындау үшін таңдалған хабарламалар мәртебесін «Орындалуда» деп 

өзгертеді.  

2. Жүйе талқылау хаттаамсына қол қою үшін өкілді қосу үшін нысанды бейнелейді. 

 

Ашылған нысанда талқылау хаттамасына қол қою үшін Өкілді (-дерді) қосу қажет, бұл 

үшін «Қосу» батырмасын басу қажет.  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер жинағының 

көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге асыруға болады). Тағы бір өкілді 

қосу қажет болған жағдайда     пиктограммасын, алып тастау  үшін   

пиктограммасын  басу қажет.   Қосылған өкілді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу 

қажет. Талқылау нысаны «Талқылау хаттамасын қалыптастыру» батырмасының 

көмегімен қалыптасады. 

 

 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 

Хаттаманы жүктеп алу және қарау үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу 

қажет.  

Талқылау хаттамасы қалыптасқаннан кейін, Жүйе талқылау хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы қосылған өкілге жеке кабинетіне хабарлама жібереді. Өкілге (дерге) 

хабарламадағв сілтеме бойынша өту немесе «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруым» тарауында хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру, хабарландыруды 

қарау нысанында «Хаттамалар» қосымша бетіне өту және хаттамаға қол қою қажет.  

Танысу үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу қажет. 



 

Талқылау хаттамасына қол қойғаннан кейін, Жүйе:   

1. Хатшыға жеке кабинетке хаттамаға қол қойылғаны туралы хабарлама жолдайды. 

2. «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» мәртебесімен хабарландыру, лот -(тар) көшірмесін 

жасайды. 

3. Ағымдағы хабарландыру, лот -(тар)  мәртебесін  «Құжаттама өзгертілді», 

жоспардың тармақ (-тар)  мәртебесін «Лот жобасы» деп өзгертеді; 

4. Талқылау хаттамасын жариялайды; 

5. «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» мәртебесімен  жасалған хабарландыру, лот -(тар) 

көшірмесін редакциялауды қолжетімді етеді. Құжаттаманы өзгерту хабарлама 

жіберілген лоттар бойынша ғана қолжетімді. Егер Өнім берушілердің  

құжаттаманы өзгерту туралы сауалдары бойынша қабылданған шешім болса,  онда 

барлық лоттар бойынша қолжетімді 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Хабарландырудың «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» мәртебесі бар 

құжаттамаға өзгеріс енгізу  «Ашық конкурс» сатып алу тәсілі үшін 1.3.2 тарауда 

келтірілген, «Аукцион» сатып алу тәсілі үшін 1.4.2 тарауда берілген сипаттамаға ұқсас. 

Егер Өнім берушілердің сауалдары бойынша құжаттаманы өзгеріссіз қалдыру туралы 

шешім қабылдаса, онда құжаттаманы өзгерту хабарлама жіберілген лоттар бойынша ғана 

қолжетімді. 

4.4.1.3. «Сатып алуды болдырмау» батырмасы 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  Егер хабарландыруды бірнеше лот болса және бір лот бойынша  

құжаттамаға өзгеріс енгізу, екінші лот бойынша сатып алуды болдырмау  туралы 

хабарлама келсе, онда Жүйе хабарлама және хабарландырудың жаңа көшірмесін жариялау 

негізінде құжаттамаға өзгеріс енгізгеннен кейін  жаңа хабарламада сатып алуды 

болдырмау жолымен басқа лот бойынша хабарламаны орындауға мүмкіндік береді.  



Сатып алуды болдырмау жолымен бірінші және екінші бағыттар бойынша хабарламаны 

орындау үшін,  «Қолжетімді әрекеттер» тарауында - «Сатып алуды болдырмау» таңдау 

керек.  

 

Ашылған нысанда «Камералық бақылау нәтижелері бойынша болдырмау» 

гиперсілтемесін басу керек.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Электрондық хабарламалар бойынша болдырмау» батырмасын 

басқаннан кейін, Жүйе орындау үшін хабарлама лотын таңдауға мүмкіндік береді.  Сіз 

осы лот бойынша хабарламаны орындап жатқаныңызды тіркеу үшін, Хабарлама 

жіберілген лоттар ғана бейнеленеді. 

1. Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдап, «Таңдалғандарды қосу» 

батырмасын басу керек. Батырманы басқаннан кейін, Жүйе «Қосылған лоттар» қосымша 

бетінде таңдалған лоттарды бейнелейді және орындауға жіберілген хабарламалар 

мәртебесін «Орындалуда» деп өзгертеді. Бұдан әрі «Болдырмау» батырмасын басу қажет. 

 



Назар аударыңыз! Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдағаннан кейін, Жүйе 

орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық жіберуге мүмкіндік бермейді. 

Ал сатып алуды болдырмау үшін таңдалмаған хабарламалар бойынша Жүйе қарсылық 

жіберу мерзімі аяқталмаса, қарсылық жіберуге мүмкіндік жасайды.  

«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді.  Егер барлық лоттар бойынша сатып алу 

болдырылмаса: 

1. Жүйе хабарландыру, өтінімдер (егер болдырмау 1-бағыт аяқталғаннан кейін болған 

және берілген өтінімдер бар болған жағдайда), лоттар, жоспар тармақтары  

мәртебесін «Болдырылмады» мәртебесіне өзгертеді.  

2. Жүйе сатып алуды болдырмау себептерін көрсете отырып, қорытындылар 

хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады.  

3. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

4. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

5. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді  Егер сатып алуды болдырмау  барлық 

лоттар бойынша емес болса: 

1. Жүйе лоттар, жоспар тармақтары мәртебесін «Болдырылмады» деп өзгертеді.  

2. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

3. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

4. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

4.4.1.4. «Хабарламаны орындамай талқылау хаттамасын жариялау» 

батырмасы 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұл батырма құжаттамаға өзгеріс енгізбеу немесе сатып алуды 

болдырмауды жасамай (хабарламаны орындамай)  сатып алуды жалғастыруға және 

құжаттаманы талқылау хаттамасын жариялауға мүмкіндік береді. Бірақ талқылау 

хаттамасын жариялағаннан кейін, Жүйе құжаттамаға өзгеріс енгізу қажет болған 

хабарламалар үшін сатып алуды болдырмау жолымен ғана хабарламаны орындауға 

мүмкіндік береді.   

Талқылау хаттамасын жариялап, сатып алу өткізуді жалғастыру үшін  «Қолжетімді 

әрекеттер тарауын – «Хабарламаны орындамай талқылау хаттамасын жариялау» таңдау 



қажет.

 

Ашылған нысанда талқылау хаттамасына қол қою үшін Өкілді (-дерді) қосу қажет, бұл 

үшін «Қосу» батырмасын басу қажет.  Пайдаланушыны іздеуді сүзгілер жинағының 

көмегімен (ЖСН немесе Аты-жөні бойынша) жүзеге асыруға болады). Тағы бір өкілді 

қосу қажет болған жағдайда   пиктограммасын, алып тастау  үшін  

пиктограммасын  басу қажет.  Қосылған өкілді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу 

қажет. Талқылау нысаны «Талқылау хаттамасын қалыптастыру» батырмасының 

көмегімен қалыптасады. 

 

Талқылау хаттамасы «Хаттамалар» қосымша бетіне орналасады. 

 

Назар аударыңыз! Талқылау хаттамасын  қажет болған жағдайда   қол қойғанға дейін  

ғана Хатшы алып тастай алады. Хаттаманы алып тасталғаннан кейін  Өнім берушілердің 

сауалдарына  арналған жауапты редакциялау мүмкіндігі пайда болады.  

Хаттаманы жүктеп алу және қарау үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу 

қажет.  

Талқылау хаттамасы қалыптасқаннан кейін, Жүйе талқылау хаттамасына қол қою 

қажеттігі туралы қосылған өкілге жеке кабинетіне хабарлама жібереді. Өкілге (дерге) 



хабарламадағы сілтеме бойынша өту немесе «Жұмыс кабинеті» - «Менің 

хабарландыруым» тарауында хабарландыруды іздеуді жүзеге асыру, хабарландыруды 

қарау нысанында «Хаттамалар» қосымша бетіне өту және хаттамаға қол қою қажет.  

Танысу үшін PDF форматында құжатқа белсенді сілтемені басу қажет. 

 

Талқылау хаттамасына қол қойғаннан кейін, Жүйе:   

Егер Өнім берушілерден сауалдар болса және Өнім берушінің тым болмағанда бір 

сауалына  конкурстық не аукциондық құжаттамаға өзгеріс енгізу туралы жауап 

ұсынылса: 

1. Хатшыға жеке кабинетке хаттамаға қол қойылғаны туралы хабарлама жолдайды. 

2. «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» мәртебесімен хабарландыру, лот -(тар) көшірмесін 

жасайды. 

3. Ағымдағы хабарландыру, лот -(тар)  мәртебесін  «Құжаттама өзгертілді», 

жоспардың тармақ (-тар)  мәртебесін «Лот жобасы» деп өзгертеді 

4. Талқылау хаттамасын жариялайды; 

5. «Жоба. Құжаттаманы өзгерту» мәртебесімен  жасалған хабарландыру, лот -(тар) 

көшірмесін редакциялауды қолжетімді етеді. Барлық лоттар бойынша құжаттаманы 

өзгерту қолжетімді. 

Егер Өнім берушілерден сауалдар болса және Өнім берушінің бір де бір сауалына  

конкурстық не аукциондық құжаттамаға өзгеріс енгізу туралы жауап ұсынылмаса 

немесе   Өнім берушілерден сауалдар болмаса: 

1. Хатшыға жеке кабинетке хаттамаға қол қойылғаны туралы хабарлама жолдайды. 

2.  Жүйе «Хаттамалар» қосымша бетінде өтінімдерді қабылдаудың басталу күнін 

(өтінімдерді қабылдаудың басталу күні  болып үндемеуі бойынша хабарландыруды 

жариялаған ағымдағы күн белгіленеді) өзгерту атқарымын белсенді етеді.   

3.   «Хаттамалар»  қосымша бетінде  өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күнін енгізу 

және «Жариялау» батырмасын басу. 



 

«Жариялау» батырмасын басқаннан кейін  Жүйе: 

1. Жүйе хабарландыру, лот (-тар)  мәртебесін  «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау) деп 

өзгертеді. 

2.  Жүйе құжаттаманы талқылауға қатысқан Тапсырыс беруші өкілінің, 

ұйымдастырушының, сондай-ақ Өнім берушінің жеке кабинетіне талқылау хаттамасын 

жариялау және өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы хабарлама жібереді.  

3.  Жүйе  қол қойылған құжаттаманы талқылау хаттамасын жариялайды. 

4.4.2. Екінші бағыт – «Хабарландыру» өтінімдерді қабылдау» 

хабарландыру мәртебесімен 

 

 Екінші бағыт бойынша, Жүйе Камералық бақылауды жүзеге асыруға және  

құжаттамасы талқылануға жататын лоттар  бойынша өтінімдерді қабылдау 

басталғаны туралы 10 күнтізбелік күн ішінде, бірақ «Хабарландыру» өтінімдерді 

қабылдау» хабарландыру мәртебесі барлары 5 жұмыс күнінен артық емес,   

хабарлама жіберуге тиіс. Ұйымдастырушы сатып алуды болдырмау арқылы 

бұзушылықты жоюы тиіс. 

Егер хабарлама құжаттамасы талқылануға жататын лоттар  бойынша 

өтінімдерді қабылдау басталғаны туралы 10 күнтізбелік күн ішінде, бірақ 

«Хабарландыру» өтінімдерді қабылдау» хабарландыру мәртебесі барлары 5 

жұмыс күнінен артық емес,   хабарлама жіберсе, онда   Ұйымдастырушы сатып 

алуды болдырмау арқылы бұзушылықты жоюы тиіс. 

  Екінші бағыт бойынша хабарлама жібергеннен кейін, Жүйе «Электрондық 

хабарламалар бойынша болдырмау» батырмасын белсенді етеді. 

4.4.2.1. «Сатып алуды болдырмау» батырмасы 

 

Сатып алуды болдырмау жолымен екінші бағыт  бойынша хабарламаны орындау үшін,  

«Қолжетімді әрекеттер» тарауында - «Сатып алуды болдырмау» таңдау керек.  

   



 

Ашылған нысанда «Электрондық хабарламалар негізінде болдырмау» гиперсілтемесін 

басу керек.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Электрондық хабарламалар бойынша болдырмау» батырмасын 

басқаннан кейін,Жүйе хабарламаны орындау үшін лотты таңдауға мүмкіндік береді.    Сіз 

осы лот бойынша хабарламаны орындап жатқаныңызды тіркеу үшін, хабарлама 

жіберілген лоттар ғана бейнеленеді. 

2. Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдап, «Таңдалғандарды қосу» 

батырмасын басу керек. Батырманы басқаннан кейін, Жүйе «Қосылған лоттар» қосымша 

бетінде таңдалған лоттарды бейнелейді және орындауға жіберілген хабарламалар 

мәртебесін «Орындалуда» деп өзгертеді. Бұдан әрі «Болдырмау» батырмасын басу қажет. 

 

Назар аударыңыз! Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдағаннан кейін, Жүйе 

орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық жіберуге мүмкіндік бермейді. 

Ал сатып алуды болдырмау үшін таңдалмаған хабарламалар бойынша, Жүйе қарсылық 

жіберу мерзімі аяқталмаса, қарсылық жіберуге мүмкіндік жасайды.  



«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді  Егер барлық лоттар бойынша сатып алу 

болдырылмаса: 

1. Жүйе хабарландыру, өтінімдер, лоттар, жоспар тармақтары мәртебесін 

«Болдырылмады» деп өзгертеді.  

2. Жүйе сатып алуды болдырмау себеперін көрсете отырып, қорытындылар 

хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады.  

3. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

4. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

5. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді  Егер сатып алуды болдырмау  барлық 

лоттар бойынша емес болса: 

1. Жүйе лоттар, жоспар тармақтары мәртебесін «Болдырылмады» деп өзгертеді.  

2. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

3. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

4. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

4.4.3. Үшінші бағыт – «Жарияланды  (өтінімдерді толықтыру)» 

хабарландыру мәртебесімен 

 

Үшінші бағыт бойынша, егер хабарлама «Жарияланды  (өтінімдерді толықтыру)» 

хабарландыру мәртебесімен алдын ала жіберу хаттамасын орналастырған сәттен бастап 

үш жұмыс күні ішінде жіберілсе, онда Ұйымдастырушы өтінімдерді толықтыру мерзімі 

аяқталғаннан кейін алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарауды енгізу жолымен 

бұзушылықты жоюы тиіс. Әр түрлі уақытта  бірнеше хабарлама, бірақ бір 

хабарландырудан барлық лоттар бойынша жіберетін болған жағдайда, онда алдын ала 

жіберу хаттамасын қайта қарау жолымен хабарламаны орындау бірден барлық үш лот 

бойынша жүзеге асырылуы тиіс.   

 

Хабарлама жіберіп, алдын ала жіберу хаттаамсын қайта қарау үшін өтінімдерді 

толықтыру мерзімі аяқталғаннан кейін  Жүйе: 

1.   «ААЖХ қайта қарау бойынша шешім қабылдау» лоттары мен хабарландыру 

мәртебесін өзгертеді.  

2. «ААЖХ қайта қарау» және «ААЖХ қайта қарамай сатып алуды жалғастыру»  

батырмаларын  және хабарламаға қарсылық жіберуді белсенді етеді (сипаттамасын   

5.3 тараудан қараңыз). 



4.4.3.1. «АЖХ қайта қарау» батырмасы 

Алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау үшін хабарландыруда   «Қолжетімді әрекеттер» 

мәзіріне өтіп, «АЖХ қайта қарау» таңдау керек.  

 

Ашылған нысанда, Жүйе хабарлама жіберілген барлық  лоттарды бейнелейді.  

Хабарламаларды орындау үшін хабарламалар орындалатын лоттарды таңдаңыз және 

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басыңыз. 

Назар аударыңыз! Алдын ала жіберу хаттамасын қайтадан қарау үшін лоттарды 

таңдағаннан кейін, Жүйе орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық 

жіберуге мүмкіндік бермейді. Ал алдына ала жіберу хаттамасын қайта қарау үшін 

таңдалмаған хабарламалар бойынша Жүйе қарсылық жіберу мерзімі аяқталмаса, 

қарсылық жіберуге мүмкіндік жасайды.  

Назар аударыңыз! Хабарламаға қарсылық жолдау үшін 5.3 тараудағы сипаттаманы 

қараңыз. 

 

 

 
 



Жүйе таңдалған лоттарды «Қосылған лоттар» қосымша бетіне қосады. Бұдан әрі «Бұдан 

әрі» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін «Бұдан әрі», Жүйе хабарлама (-

лар) мәртебесін «Орындалуда» деп өзгертеді.  

Бұдан әрі «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет, батырманы басқаннан кейін: 

1. Жүйе Ұйымдастырушы өкіліне, Тапсырыс беруші өкіліне, комиссия мүшелеріне, 

алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау туралы барлық лоттарға өтінім берген Өнім 

берушілердің барлық қызметкерлеріне хабарлама жолдайды 

2. Жүйе дауыс беру нәтижесін «Кворумға қолжеткізілді» деп өзгертеді. 

3. Жүйе өтінімді қайтадан қараулы қолжетімді етеді. 

4. Жүйе хабарландыру мен лоттар мәртебесін  «АЖХ-ны қайта қарау» деп өзгертеді. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Дауыс беруді аяқтау» батырмасы хабарландыруда Хатшы үшін 

қолжетімді болады. Бірақ алдын ала жіберу хаттамасына өзгерістен енгізбей, осы 

батырманы басқаннан кейін, Жүйе хабарлама мәртебесін автоматты түрде «Орындалды. 

Тексерушіде расталуда» деп өзгертеді.    Осыған байланысты батырманы баспай тұрып, 

алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау қажет.  

 

Алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарау үшін комиссия мүшелеріне өз дауыстарын 

шақырып алып, қайта дауыс беру қажет. Дауысты шақырып алу, хайта қарау және алдын 

ала жіберу хаттамасын жариялау  1.3.5-те Ашық конкурс үшін, 1.4.5-те  аукцион үшін 

келтірілген өтінімдерді қарау процесіне ұқсас.    

4.4.3.1. «АЖХ-ны қайта қарамай сатып алуды жалғастыру» батырмасы 

 

Назар аударыңыз! Алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарамай сатып алуды жалғастыру 

үшін, «АЖХ-ны қайта қарамай сатып алуды жалғастыру» батырмасын басу қажет. Егер 

сіз  хабарлама негізінде  бұдан әрі алдын ала жіберу хаттамасын қайта қарамай, сатып 

алуды жалғастырсаңыз, хабарлама орындалмаған болатынына назар аударуларыңызды 

сұраймыз.  Бұл ретте  Жүйе хабарламаны сатып алуды болдырма жолымен ғана орындауға 

мүмкіндік береді. Сатып алуды болдырмау   5.4.2.1 тарауда сипатталғанға ұқсас. 

 

Батырманы басқаннан кейін: 



1. Жүйе  толықтыруға  Өнім берушілерден жіберілген  өтінім бар-жоқтығын тексереді. 

Егер болмаса: 

a) Жүйе сатып алу тәсілін тексереді. Ашық конкурс. 

b) Жүйе хабарландыру, лоттар  мәртебесін   «Шартты жеңілдіктерді толтыру» деп 

өзгертеді. 

c) Жүйе бір өтінімнен артық берілген лоттарға арналған шартты жеңілдіктерді толтыруды 

белсенді етеді. Шартты жеңілдіктерді толтыру сипаттамасы  1.3.12 тарауда берілген. 

 

2. Жүйе толықтыруға  Өнім берушілерден жіберілген  өтінім бар-жоқтығын тексереді.   

Берілген өтінімдер бар. 

a) Жүйе хабарландыру, лоттар, толықтырылған өтінімдер мәртебесін   «Өтінімдерді 

толықтыруды қарау» деп өзгертеді. 

b) Жүйе толықтырылған өтінімдерді қарауды белсенді етеді. 

 

3. Жүйе толықтыруға  Өнім берушілерден жіберілген  өтінім бар-жоқтығын тексереді.   

Егер  болмаса: 

d) Жүйе сатып алу тәсілін тексереді. Аукцион.  

e) Жүйе «Жіберу хаттамасын қалыптастыру» батырмасын белсенді етеді. Жіберу 

хаттамасын қалыптастыру сипаттамасы 1.4.9 тарауда берілген. 

4.4.4. Төртінші бағыт – «Аяқталды» хабарландыру мәртебесімен 

Төртінші бағыт бойынша, егер хабарлама  «Аяқталды» хабарландыру мәртебесімен 

жіберілсе, онда Ұйымдастырушы  сатып алуды болдырмау жасалмаған қорытындылар 

хаттамасын қайта қарау жолымен бұзушылықты жоюға тиіс.   Бұзушылықты жою тәсілі 

хабарламалар журналында бейнеленеді.   

 

Төртінші бағыт бойынша хабарлама жібергеннен кейін, Жүйе; 

1. Хабарландырулар мен лоттар мәртебесін (хабарлама жіберілген) «Хабарламаны 

орындау бойынша шешім қабылдау» деп өзгертеді.  

2. «ҚХ қайта қарау» немесе «Сатып алуды болдырмау»  «Хабарламаны орындауды 

қайта қарамай сатып алуды жалғастыру»  батырмаларын белсенді етеді.    

Хабарламаны орындау үшін, егер бұзушылықты жою тәсілі «Сатып алуды болдырмау» 

болса,онда 5.4.4.1. тарауды қараңыз, егер бұзушылықты жою тәсілі «Қорытындыларды 

қайта қарау» болса, онда сатып алуды жалғастыру (болмаған сатып алулар бойынша шарт 

жасасу не  болмаған сатып алулар бойынша БКА жасау не жалғастыру) үшін  5.4.4.2. 

тарауды қараңыз.     

4.4.4.1. «Сатып алуды болдырмау» батырмасы 

 

Сатып алуды болдырмау жолымен хабарламаны орындау үшін   «Қолжетімді әрекеттер» 

тарауында - «Сатып алуды болдырмау» батырмасын таңдау қажет.  



 

Ашылған нысанда «Электрондық хабарламалар негізінде болдырмау» гиперсілтемесін 

басу керек.  

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Батырманы басқаннан кейін «Электрондық хабарламалар 

бойынша болдырмау» Жүйе хабарламаны орындау үшін лотты таңдауға мүмкіндік береді.  

Сіз осы лот бойынша хабарламаны орындап жатқаныңызды тіркеу үшін, хабарлама 

жіберілген лоттар ғана бейнеленеді. 

1. Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдап, «Таңдалғандарды қосу» 

батырмасын басу керек. Батырманы басқаннан кейін, Жүйе «Қосылған лоттар» 

қосымша бетінде таңдалған лоттарды бейнелейді және орындауға жіберілген 

хабарламалар мәртебесін «Орындалуда» деп өзгертеді. Бұдан әрі «Болдырмау» 

батырмасын басу қажет. 

 

Назар аударыңыз! Сатып алуды болдырмау үшін лоттарды таңдағаннан кейін, Жүйе 

орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық жіберуге мүмкіндік бермейді. 

Ал сатып алуды болдырмау үшін таңдалмаған хабарламалар бойынша, Жүйе қарсылық 

жіберу мерзімі аяқталмаса, қарсылық жіберуге мүмкіндік жасайды.  



«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді  Егер барлық лоттар бойынша сатып алу 

болдырылмаса: 

1. Жүйе хабарландыру, өтінімдер, лоттар, жоспар тармақтары мәртебесін 

«Болдырылмады» деп өзгертеді.  

2. Жүйе сатып алуды болдырмау себеперін көрсете отырып, қорытындылар 

хаттамасын автоматты түрде қалыптастырады.  

3. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

4. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

5. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

«Болдырмау» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе хабарландыруда барлық лоттар 

бойынша сатып алу болдырылмағанын тексереді  Егер сатып алуды болдырмау  барлық 

лоттар бойынша емес болса: 

1. Жүйе лоттар, жоспар тармақтары мәртебесін «Болдырылмады» деп өзгертеді.  

2. Жүйе хабарландырулар мәртебесін «Орындалды» деп өзгертеді.  

3. Жүйе Тапсырыс беруші өкіліне, Ұйымдастырушы өкіліне, конкурстық комиссия 

мүшелеріне, өтінім, баға ұсыныстарын берген Өнім берушілерге, сатып алуды 

болдырмау туралы хабарлама жіберген ІМАД инспекторына  хабарлама жібереді.  

4. Жүйе жаңа сатып алу жариялау үшін өтінімдер пулына болдырылмаған лотты 

қайтарады. 

4.4.4.2.  «Қорытындыларды қайта қарау» батырмасы 

Қорытындылар хаттамасын қайта қарау үшін хабарландыруда   «Қолжетімді әрекеттер» 

мәзіріне өтіп, «Қорытындыларды қайта қарау» таңдау қажет.  

 

Ашылған нысанда, Жүйе хабарлама жіберілген барлық  лоттарды бейнелейді.  

Хабарламаларды орындау үшін хабарламалар орындалатын лоттарды таңдаңыз және 

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басыңыз. 



Назар аударыңыз! Қорытындылар хаттамасын қайта қарау үшін лоттарды таңдағаннан 

кейін, Жүйе орындау үшін таңдалған хабарламалар бойынша қарсылық жіберуге 

мүмкіндік бермейді. Ал қорытындыла хаттамасын қайта қарау үшін таңдалмаған 

хабарламалар бойынша, Жүйе қарсылық жіберу мерзімі аяқталмаса, қарсылық жіберуге 

мүмкіндік жасайды.  

Назар аударыңыз! Хабарламаға қарсылық жолдау үшін 5.3 тараудағы сипаттаманы 

қараңыз. 

 
Жүйе таңдалған лоттарды «Қосылған лоттар» қосымша бетіне қосады. Бұдан әрі «Бұдан 

әрі» батырмасын басу қажет.  

 

Батырманы басқаннан кейін «Бұдан әрі», Жүйе қорытындылар хаттамасын қайта қарауға 

жіберуді растау үшін нысанды бейнелейді. 

 

«Растаймын» батырмасын басқаннан кейін: 

1.  Жүйе хабарлама (-лар) мәртебесін «Орындалуда» деп өзгертеді.  

2. Жүйе  Ұйымдастырушы өкіліне, Тапсырыс беруші өкіліне, комиссия мүшелеріне,  

қорытындылар хаттамасын қайта қарау туралы барлық лоттарға өтінім берген Өнім 

берушілердің барлық қызметкерлеріне хабьарлама жібереді. 

3. Жүйе дауыс беру нәтижесін «Кворумға қолжеткізілді» деп өзгертеді. 



4. Жүйе өтінімді қайтадан қараулы қолжетімді етеді. 

5. Жүйе хабарландыру мен лоттар мәртебесін   «Қорытындыларды қайта қарау» деп 

өзгертеді. 

6. Жүйе «Дауыс беруді аяқтау» батырмасын белсенді етеді. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Дауыс беруді аяқтау» батырмасы хабарландыруда Хатшы үшін 

қолжетімді болады.  Қорытындылар хаттаамсына өзгеріс енгізьец осы батырманы 

басқаннан кейін, Жүйе хабарлама мәртебесін автоматты түрде   «Орындалды. Тексерушіде 

расталуда» деп өзгертеді. Сондықтан батырманы баспас бұрын  қорытындылар 

хаттамасын қайта қарау қажет.  

 

Қорытындылар хаттамасын қайта қарау үшін комиссия мүшелеріне өз дауыстарын 

шақырып алып, қайтадан дауыс беру керек. Дауысты шақырып алу, қорытындылар 

хаттамасын жариялау процесі   1.3.5-те Ашық конкурс үшін берілген өтінімдерді қарау 

процесіне ұқсас.  

4.4.4.1. «Хабарландыруды орындамай сатып алуды жалғастыру» 

батырмасы 

Сатып алуды яғни қорытындылар хаттамасын қайта қарамай жалғастыру үшін, 

«Хабарламаны орындамай сатып алуды жалғастыру» батырмасын басу 

қажет.

 
 

 

 

5. Сатып алулар бойынша құқықтарды беру үшін талаптар 

құқықтарынан шегіну  

5.1.1. Сатып алу бойынша құқықтарды беру/Кері шақырып алу 

 

Сатып алу бойынша құқықтарды беру үшін Жүйеде МС ескі Ұйымдастырушының «Ұйым 

әкімшісі» рөлімен авторландыру қажет. «Жұмыс кабинеті – Сатып алу бойынша 

құқықтарды беру/Кері шақырып алу» мәзіріне өту. 



Назар аударыңыз! Сатып алулар бойынша құқықтарды беру мынадай сатып алу тәсілдері 

бойынша қолжетімді: Ашық конкурс, Аукцион,  Баға ұсыныстарын сұрату, Болмаған 

сатып алу  бойынша бір көзден алу, Тұрғын үй сатып алу. 

 

Жүйе жаңа МС  Ұйымдастырушыға сатып алу бойынша құқықтарды беру үшін 

қолжетімді хабарландыру тізімі «Сатып алу бойынша құқықтарды беру/қайтарып алу 

үшін хабарландырулар тізімі»  нысанын бейнелейді. Құқықтарды беру үшін қолжетімді 

хабарландырулар тізімі: «Жарияланды»/«Жарияланды (өтінімдерді 

қабылдау)»/«Жарияланды (баға ұсыныстарын қабылдау)»/«Өтінімдерді 

қарау»/«Өтінімдерді толықтыруларды қарау», «Жоба. Құжаттаманы өзгерту», 

«Шағымдануда», әлі берілмеген («Берілмеді» белгісі бар)   сатып алу бойынша 

құқықтарлы беруде қабыл алынбаған («Қабыл алынбады» белгісі бар) «Қорытындыларды 

қайта қарау».   

«Сатып алу бойынша құқықтарды беру/қайтарып алу үшін хабарландырулар тізімі» 

нысанында жаңа МС Ұйымдастырушы бойынша құқықтарды беру үшін хабарландыруды 

(-ларды) таңдау  және «Сатып алу бойынша құқықтарды беру» батырмасын басу керек. 



 

Жүйе   «Жаңа МС Ұйымдастырушыға сатып алу бойынша құқықтарды беру» нысанын 

бейнелейді.   «Жаңа МС Ұйымдастырушыға сатып алу бойынша құқықтарды беру» 

нысанында «Таңдау» батырмасын басу керек. 

 
  «Жаңа МС Ұйымдастырушыны таңдау» нысанын бейнелейді. «Жаңа МС 

Ұйымдастырушыны таңдау» нысанында іздеу параметрін енгізу қажет. 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жаңа Ұйымдастырушыға сатып алу бойынша құқықтарды беру 

Сатып алу порталында тіркелген  ұйымдарға ғана қолжетімді.  

 



 
 

Жүйе сүзгіге сәйкес іздеу нәтижелерін бейнелейді. Іздеу нәтижелерінде «Таңдау» 

батырмасын басу керек. 

Жүйе қарама-қарсысында батырма (пиктограмма) басылған жазбаны «Өкілдерді қосу» 

тарауына ауыстыруды жүзеге асырады. «Құқықты беру» батырмасын басу 

керек.

 

Жүйе «Сатып алу бойынша құқықтарды беру/қайтарып алу үшін хабарландлырулар 

тізімі» нысанын бейнелейді. Жүйе сатып алу (хабарландырулар) бойынша берілген 

құқықтарда «Берілді» белгісін және жаңа МС Ұйымдастырушы атауын бейнелейді. 



 

Сатып алу ьойынша құқықтарды бергеннен кейін: 

  Жүйе ескі МС Ұйымдастырушыға (Хатшыға, Хабарландыру жасаушыға, 

барлық комиссия мүшелеріне, Ұйымдастырушы өкіліне, Тапсырыс беушіге)  одан арғы 

әрекеттерге қолжетімділікті жабады; 

  Жүйе   «Ұйымдастырушы» рөліндегі Жаңа МС Ұйымдастырушыға (жаңа 

Хатшыға/ сатып алуды жалғастыру үшін таңдалған жаңа Хабарландыру жасаушыға, ескі 

Хатшыға/Хабарландыру жасаушыға, ескі комиссия мүшелеріне, ескі Ұйымдастырушы 

өкіліне, Тапсырыс беруші өкіліне жеке кабинетке хабарлама жолдайды: Бұл хабарламамен 

Сізге сатып алу бойынша   {хабарландыру нөмірі} сатып алу бойынша құқықтарды беру 

рәсімі жүргізілгенін хабарлаймыз.   

  Жүйе   «Жұмыс кабинеті» мәзірінде ұйым Әкімшісіне «Сатып алу бойынша 

құқықтарды қайтарып алу» батырмасын белсенді етеді. 

  Жүйе «Ұйымдастырушы» рөлімен Жаңа МС Ұйымдастырушыға 

(Хатшыға/сатып алуды жалғастыру үшін таңдалған Хабарландыру жасаушыға)  «Сатып 

алу бойынша құқықтарды беруді растау» батырмасын белсенді етеді. 

  Жүйе «Ұйымдастырушы» рөлімен Жаңа МС Ұйымдастырушыға 

(Хатшыға/сатып алуды жалғастыру үшін таңдалған Хабарландыру жасаушыға)  «Сатып 

алу бойынша құқықтарды беруді болдырмау» батырмасын белсенді етеді. 

Сатып алу бойынша берілген құқықтарды қайтарып алу үшін Жүйеде ескі МС 

Ұйымдастырушының «Ұйым әкімшісі» рөлімен авторландыру қажет.   «Жұмыс кабинеті – 

Сатып алу бойынша құқықтарды беру/Кері шақырып алу» мәзіріне өту. 

«Берілді» белгісі бар хабарландыруды таңдап, «Сатып алу бойынша құқықтарды қайтарып 

алу» батырмасын басу керек (146-сурет). 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алу бойынша құқықтарды қайтарып алу «Берілді» белгісі 

бар хабарландырулар бойынша ғана қолжетімді.  



 

Сатып алу бойынша құқықтарды қайтарып алғаннан кейін, Жүйе: 

  «Берілді» белгісі «Берілмеді» деп өзгертеді; 

    ескі МС Ұйымдастырушыға (Хатшыға, Хабарландыру жасаушыға), ескі 

комиссия мүшелеріне, ескі Ұйымдастырушы өкіліне , Тапсырыс беруші өкіліне одан арғы 

әрекеттерге қолжетімділкті ашады; 

    Жаңа МС Ұйымдастырушыға беру үшін қолжетімді етеді; 

  Жүйе   Жаңа МС Ұйымдастырушыға (Хатшыға/сатып алуды жалғастырған 

Хабарландыру жасаушыға), ескі Хатшыға/Хабарландыру жасаушыға, ескі комиссия 

мүшелеріне, ескі Ұйымдастырушы өкіліне , Тапсырыс беруші өкіліне хабарлама жібереді: 

Бұл хабарламамен Сізге сатып алу бойынша {хабарландыру нөмірі} сатып алуды өткізу  

құқықтарын қайтарып алу рәсімі жүргізілгенін хабарлаймыз. 

 

5.1.2. Сатып алу бойынша құқықтарды беруді Растау/Қабыл алмау 

 

Сатып алу бойынша құқықтарды бергеннен кейін пайдаланушыға  ескі МС 

Ұйымдастырушының «Ұйым әкімшісі» сатып алу бойынша құқықтарды жаңа МС 

Ұйымдастырушыға бергенін растау қажет.   

Сатып алу бойынша құқықтарды беруді растау үшін  жаңа МС Ұйымдастырушы атынан, 

бұл ретте  болмаған сатып алу, Тұрғын үй сатып алу бойынша  БҰС, БКА   сатып алу 

тәсілдері үшін «Ашық конкурс», Аукцион»  немесе Хабарландыру жасаушы (ескі 

хабарлама жасаушыны ауыстыратын)   сатып алу тәсілімен жалғастыру үшін Хатшы 

ретінде таңдалған пайдаланушы  авторландыру қажет.   «Жұмыс кабинеті – Сатып алу 

бойынша құқықтарды беруді Растау/Қабыл алмау»  мәзіріне өту. 



 
Ашылған «Сатып алу бойынша құқықтарды беруді растау/қабыл алмау үшін 

хабарландырулар тізімі нысанында  сатып алу бойынша құқықтарды беруді растау үшін 

«Берілді» белгісі бар хабарландыруды (-ларды) таңдап, «Сатып алу бойынша құқықтарды 

беруді растау» батырмасын басу керек. 

 

Ашылған нысанда сатып алу бойынша құқықтарды беруді растаңыз.  

 

Растағаннан кейін, Жүйе: 



  Жаңа МС Ұйымдастырушыны сақтайды; 

  Сатып алуд өткізу құқығын   «МС Ұйымдастырушы» рөліндегі Жаңа МС 

Ұйымдастырушыға береді, ескі Хатшыны/хабарландру жасаушыны жаңасына 

ауыстырады; 

  Егер  МС Ұйымдастырушының ағымдағы өкілі жаңа ұйымда жаңа ұйымда 

жаңа БСН-мен тіркелсе (ЖСН, Аты-жөні толық сәйкес болған жағдайда),  Жүйе  осы 

өкілдің жаңа  ID жаңартады және құқықтар берілген сатып алулар бойынша одан әрі 

жұмыс істеу үшін қолжетімділікті ашады; 

  Егер Ұйымдастырушы мен Тапсырыс беруші бір тұлғада болса, онда  Жүйе, 

егер ағымдағы  Тапсырыс беруші  өкілі жаңа ұйымда жаңа ұйымда жаңа БСН-мен тіркелсе 

(ЖСН, Аты-жөні толық сәйкес болған жағдайда),  Жүйе  осы өкілдің жаңа  ID жаңартады 

және құқықтар берілген сатып алулар бойынша одан әрі жұмыс істеу үшін қолжетімділікті 

ашады; 

  Егер  сатып алуға қосылған,  ескі Ұйымның қызметкерлері болып табылатын 

комиссия мүшелері жаңа ұйымда жаңа ұйымда жаңа БСН-мен тіркелсе (ЖСН, Аты-жөні 

толық сәйкес болған жағдайда),  Жүйе  комиссия мүшелерінің жаңа  ID жаңартады және 

құқықтар берілген сатып алулар бойынша одан әрі жұмыс істеу үшін қолжетімділікті 

ашады; 

  Егер комиссия мүшелері басқа ұйымнан қосылса, онда Жүйе  олар Жүйеде 

белсенді болған жағдайда, осы сатып алулармен одан әрі жұмыс істеу үшін 

қолжетімділікті ашады.  

   Жүйе   ескі ұйым Әкімшісіне, ескі Хатшыға/Хабарландыру жасаушыға, 

Ұйымдастырушы өкіліне  /Тапсырыс берушіа, комиссия мүшелеріне хабарлама жібереді: 

Бұл хабарламамен Сізге сатып алу бойынша {хабарландыру нөмірі} сатып алуды өткізу  

құқықтарын  беруді растау  рәсімі жүргізілгенін хабарлаймыз.  

Сатып алу бойынша құқықтарды қабыл алмау үшін, «Сатып алу бойынша құқықтарды 

беруді қабыл алмау» батырмасын басу керек.  

 



Ашылған нысанда қабыл алынбау себебін енгізіңіз және қабыл алынбауды  не сатып алу 

бойынша құқықтарды беруді растаңыз.   

 

Қабыл алмауды растағаннан кейін, Жүйе: 

  Белгіні «Берілді»  мәртебесінен «Қабыл алынбады» деп өзгертеді; 

   ескі МС Ұйымдастырушыға (Хатшыға, Хабарландыру жасаушыға), ескі 

комиссия мүшелеріне, Тапсырыс беруші өкіліне/ұйымдастырушыға одан арғы әрекеттерге 

қолжетімділікті ашады; 

    Жаңа МС Ұйымдастырушыға беру үшін қолжетімді етеді; 

  Жүйе   ескі ұйым Әкімшісіне, ескі хатшыға/Хабарландыру жасаушыға, 

комиссия мүшелеріне, Ұйымдастырушы өкіліне  /Тапсырыс берушіге хабарлама жібереді: 

Бұл хабарламамен Сізге,  сатып алу бойынша {хабарландыру нөмірі} сатып алу бойынша 

құқықтарды беруді қабыл алмау рәсімі жүргізілгенін жеткіземіз. 

 


