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Мемлекеттік сатып алу веб-порталында 

тіркелу мен авторлану жөніндегі нұсқаулық 



 

1 Кіріспе 
Портал туралы 

Мемлекеттiк сатып алу веб-порталы – электрондық мемлекеттiк сатып алудың 

электрондық қызмет көрсетулеріне қол жеткiзудiң бірыңғай нүктесiн ұсынатын 

мемлекеттiк ақпараттық жүйе. 

Мемлекеттік сатып алу веб–порталы мынадай функционалдылықты қамтамасыз етеді: 

 мемлекеттік сатып алу процесінің қатысушыларын тіркеу; 

 мемлекеттік сатып алуларды жоспарлау; 

 электрондық мемлекеттік сатып алуды, соның ішінде тапсырыс беруші мен 

әлеуетті өнім беруші арасында электрондық құжат алмасуды жүргізу; 

 мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жоспарланған, өткізіліп отырған 

және жүзеге асырылған мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат ұсыну; 

 өткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша статистика мен есептілікті 

қалыптастыру; 

 мемлекеттік сатып алу саласында түсіндірулер мен нормативтік-анықтамалық 

ақпаратты жариялау; 

 мемлекеттік сатып алу тізіліміне енгізілетін мәліметтерді ұсыну мен жариялау. 

 

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ҚҰРАЛДАРЫ МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЦИФРЛЫҚ ҚОЛТАҢБАНЫ 

АЛУ 

 

 

Жүйеде пайдаланылатын анықтамалар: 

 ҰКО – Қазақстан Республикасының Ұлттық Куәландыру Орталығы, ҚР-ның 

заңды және жеке тұлғалары үшін аутентификация мен электрондық цифрлық 

қолтаңбаның сенімді құралдарын ұсынуды жүзеге асырады. 

 Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 

құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың анықтығын, оның қатыстылығы мен 

мазмұнының тұрақтылығын растайтын электрондық цифрлық нышандардың жиынтығы. 

 Электрондық цифрлық қолтаңбаның жабық кілті – тіркелу куәлігінің иесіне 

мәлім және электрондық цифрлық қолтаңба құралдарын қолдану арқылы электрондық 

цифрлық қолтаңбаны құру үшін арналған электрондық цифрлық нышандар реттілігі. 

 Электрондық цифрлық қолтаңбаның ашық кілті  – кез келген тұлғаға 

қолжетімді және электрондық құжатта электрондық цифрлық қолтаңбаның шынайылығын 

растау үшін арналған электрондық цифрлық қолтаңбалар реттілігі. 

 Тіркелу куәлігі –электрондық цифрлық қолтаңбаның осы Заңмен белгіленген 

талаптарына сәйкестігін растау үшін куәландыру орталығымен берілетін қағаз 

нұсқасындағы құжат немесе электрондық құжат. Мәнмәтінде «ашық кілттің сертификаты» 

қалыптасқан сөзінің синонимі пайдаланылады. 

 Тіркелу куәлігінің иесі – тіркелу куәлігінде көрсетілген ашық кілтке сәйкес 

келетін жабық кілттің заңды иесі атына тіркелу куәлігі берілген жеке немесе заңды тұлға. 



 ЖСН – 12 цифрдан тұратын жеке сәйкестендіру нөмірі, жеке куәлікте 

көрсетілген. (Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы N 223 Заңын қара). 

* ЖСН жеке куәлікте көрсетілген. 

      
 БСН – «Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» ҚР-ның 2007 

жылғы 12 қаңтардағы Заңына сәйкес бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН) заңды тұлға 

(филиал мен өкілдік) мен бірлескен кәсіпкерлік түрінде қызмет атқаратын жеке кәсіпкер 

үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір. 

 Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің қатысушысы – мемлекеттік 

сатып алу саласында қызмет атқаратын жеке және заңды тұлғаның есеп жазбасы. 

 Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің пайдаланушысы– 

электрондық сатып алу веб-порталында жеке тұлғаны тіркеу барысында автоматты түрде 

құрылатын электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің қатысушы өкілінің есеп 

жазбасы. 

Тапсырыс берушілер және ұйымдастырушылармен мемлекеттік сатып алу 

бойынша ақпарат веб-портал арқылы қағаз рәсімдерін қолданбай электрондық түрде 

жүзеге асырылатын болады. Бұл веб-порталда аутентификация құралдары мен 

электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдану арқылы тіркелуді талап ететін болады. 

Аутентификация құралдары (мемлекеттік сатып алу веб-порталына тіркелу мен 

кіру) мен электрондық цифрлық қолтаңбаны беру Астана, Алматы қалаларында, 

Қазақстан Республикасының барлық облыстық және аудандық орталықтарында Қызмет 

көрсету орталықтарында орналасқан Ұлттық куәландыру орталықтарының тіркелу 

Орталықтарында жүзеге асырылады. 

Қажетті құжаттардың егжей-тегжейлі тізімі, тіркеу орталықтарының тізімі мен 

дербес компьютерге ЭЦҚ-ні орнату бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулық Ұлттық 

куәландыру орталығының сайтында қолжетімді. 

2 ҚР ҰКО-ның тіркеу куәліктерімен (кілттермен, электрондық 

цифрлық қолтаңбамен) жұмыс 

2.1 ЭЦҚ-мен жұмыс үшін бағдарламаны жүктеу мен іске қосу   

ЭЦҚ-ні компьютерге орнатқан соң мемлекеттік сатып алу веб-порталының басты бетінен 

немесе жүйеге кіру бетінен ЭЦҚ-мен жұмыс істеу үшін бағдарламаны жүктеу қажет 

болады. 

http://www.pki.gov.kz/
http://www.pki.gov.kz/
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ud_lichnosti.PNG


 
 

Жүктеген соң, бағдарламаны орнату үшін, пиктограмманы тінтуірдің сол жақ 

бастырмасын екі рет басу арқылы іске қосу керек. 

 

 
Және де «Іске қосу» бастырмасын басып, қажет болса, әрекетті растау қажет: 

 
 

Орнату шебері терезесі ашылады, таңдаңыз 



 
«Бұдан әрі»-ні басыңыз, содан кейін орнату орнын таңдау терезесі бейнеленеді. 

 
Сіз автоматты таңдалған жолды қалдыра аласыз, не болмаса өзіңіздікін көрсетесіз. 

Бағдарламаны орнатудың басқа жолын таңдау үшін «Шолу»-ды басып, қажетті папканы 

(каталогті) таңдаңыз. Бағдарламаны орнатудың автоматты анықталған жолымен келіскен 

жағдайда «Бұдан әрі»-ні басыңыз. 

Содан соң бағдарламаны орнатуды бастауды растау үшін терезе пайда болады. 



 
Содан кейін орнату процесі өтеді (орнату бірнеше минутты алуы мүмкін). 

 
Бағдарламаны орнату процесі аяқталған соң орнату нәтижесі туралы ақпараты бар терезе 

бейнеленеді. 



 
Орнату қателіктермен болған жағдайда барлық әрекеттерді қайталап көріңіз немесе 

мемлекеттік сатып алу веб-порталының техникалық қолдауына жүгініңіз. 

 

Сәтті орнатылған жағдайда «Дайын» бастырмасын басыңыз. Сіздің жұмыс үстеліңізде 

бағдарламаны іске қосу мен жою таңбашалары құрылады. 

 
 

Қолтаңбамен жұмыс істеу бағдарламасын іске қосу үшін «SignWorkaround» 

пиктограммасында тінтуірдің сол жақ бастырмасын екі рет басыңыз. 



 
 

Оң жақ төменгі бұрышта Сіз бағдарламаның іске қосылғандығын білдіретін  белгісін 

көресіз: 

 или  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 

Қолданғаннан кейін (мемлекеттік сатып алу веб-порталынан шыққан соң) аталмыш 

бағдарламаны бағдарлама белгісін тінтуірдің оң жақ бастырмасын басу мен «Шығу» 

тармағын таңдау арқылы өшіріңіз. 

 

 

3 Пайдаланушыны мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркеу 

3.1 Пайдаланушы туралы деректерді толтыру 

Назар аударыңыз! Алдымен ЭЦҚ-мен жұмыс істеу үшін бағдарламаны іске қосыңыз. 

Назар аударыңыз! Тіркелуге дейін келесі бет шығуы мүмкін:  

 

 



 
Бұл қателіктің алдын алу үшін «Ок» басыңыз, келесі бет ашылады: 

 

Бұл бетте тышқанның курсорын « » белгісіне алып келіп, тышқанның сол батырмасын 

басыңыз. Сонда келесі бет ашылады: 

 
Бұл бетте «Загрузить небезопасные скрипты» гиперсілтемесін басыңыз. Осыдан кейін 

браузердің беті жаңарады және тіркелуге өту мүмкіндігі пайда болады. 

 

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелуді өту үшін Сізге мемлекеттік сатып алу 

веб-порталының басты бетінде «Кіру» бастырмасын басу керек. Веб-портал Сізге кілтті 

таңдауды ұсынады: 



 
«Кілтті таңдаңыз» бастырмасын басқаннан кейін пайдаланылған соңғы бес кілті 

(сертификаты) бар терезе пайда болады: 

 
 

Назар аударыңыз! Егер бағдарлама Сіздің құрылғыңызда (ДК, ноутбук) іске қосылмаса, 

келесі терезе пайда болады: 

 
ЭЦҚ-мен жұмыс жасау үшін бағдарламаны іске қосу керек («2.1 ЭЦҚ-мен жұмыс үшін 

бағдарламаны жүктеу мен іске қосу» тармағы). 

 

Назар аудырыңыз! Егер бағдарлама іске қосылса, алайда оны орындау үшін Сіздің 

құрылғыңызда (ДК, ноутбук) рұқсат құқықтары жеткіліксіз болса, келесі терезе пайда 

болады: 

 



 
Бұл жағдайда өз құрылғыңызда (ДК, ноутбук) құқықтарды реттеп көріңіз немесе 

бағдарламаны Әкімші атынан іске қосыңыз: 

 
Қажет болса, ашылған терезеде әрекетті растаңыз. 

 

Кілтті таңдау үшін пайдаланушының ТАӘ басу керек. Егер Сіз басқа кілтті таңдағыңыз 

келсе, «Басқа кілтті таңдау» бастырмасын пайдаланыңыз. Басқа кілтті таңдағанда кілтті 

файлдан таңдауға арналған терезе пайда болады (ҚР ҰКО-ның сертификаттарын алған 

кезде әдетте аты AUTH_RSA… деп көрсетіледі): 



 
Қажетті кілтті таңдау үшін тінтуірдің сол жағын және «Ашу» бастырмасын басыңыз. 

Бұдан соң Сізге кілтке қол жеткізу үшін парольді көрсету қажет болады: 

 
Енгізген соң «ОК» -ді басыңыз. «ОК» -ді басқан соң кілт оқылады. 

Әрі қарай веб-портал автоматты түрде аутентификациялаудың пайдаланушылық 

сертификатының жүйелі тексерістерін жүргізеді. 

Сертификат сәтті аутентификацияланғаннан кейін пайдаланушылық сертификаттың 

ЖСН-і бойынша жүйеде есеп жазбасының бар болуы тексеріледі. 

Есеп жазбасы табылмаған жағдайда, пайдаланушы сертификатының ЖСН-і бойынша 

БСАЖ-ға тіркеу деректерін сұрату жүргізіледі.  

 



БСАЖ-да сұрату өңделген соң пайдаланушы деректерін толтыру үшін тіркелу нысаны 

пайда болады: 

  

Пайдаланушының тіркелу нысанында автоматты түрде мынадай алаптар көрсетіледі:  

 «Логин (ЖСН)» - пайдаланушының ЖСН-і бар сертификат алаптарынан деректер;  

 «Тегі» - пайдаланушының Тегі бар сертификат алаптарынан деректер;  

 «Есімі» - пайдаланушының Есімі бар сертификат алаптарынан деректер;  

 «Әкесінің аты» - пайдаланушының Әкесінің аты бар сертификат алаптарынан 

деректер;  

 «Туылған күні» - пайдаланушы сертификатының алаптарынан деректер;  

 «Электрондық почта» - пайдаланушы сертификатынан үлгіде оны редакциялау 

мүмкіндігі бар автоматты түрде толтырылады. 

 «Пайдаланушы келісімі» - келісімнің қол қоюға арналған мәтіні; 

 «Қол қою» - келісімге қол қою бастырмасы; 



 «Пароль орнату» - пароль ұзындығы 8-ден 20 таңбаға дейін болуы тиіс. Пароль 

кіші, бас әріптер мен цифрлардан тұруы тиіс. 

 «Парольді растау» - берілген парольді қате енгізу жағдайларын болдырмау үшін 

қайта көрсету керек. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Пайдаланушы келісіміне (және бұдан әрі басқа да 

құжаттарға) қол қою үшін ҚР ҰКО берген сертификатты таңдау қажет (ҚР ҰКО 

сертификаттарын алғанда әдетте атауы жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер үшін RSA_, 

заңды тұлғалар мен бірлескен шаруа қожалықтары үшін GOST_…деп көрсетіледі. Яғни 

мәлімететтер мен құжатарға қол қою сертификаты): 

 

«Қол қою» бастырмасын басқан соң пайдаланылған соңғы кілттер (сертификаттар) бар 

терезе көрінеді: 

 
Кілтті таңдау үшін пайдаланушының ТАӘ басу керек. Егер басқа кілтті таңдағыңыз келсе, 

«Басқа кілтті таңдау» бастырмасын пайдаланыңыз. Басқа кілтті таңдаған жағдайда 

файлдан кілтті таңдау үшін терезе ашылады. 

 
Таңдау үшін қажетті кілтті тінтуірдің сол жақ бастырмасын басып, «Ашу» бастырмасын 

басыңыз. Әрі қарай Сізге кілтке кіру рұқсатыңыз болу үшін парольді көрсету қажет: 



 
Енгізген соң «ОК» -ді басыңыз. «ОК» -ді басқан соң кілт оқылады. 

Бұдан әрі веб-портал келісімге қол қою мен аутентификациялаудың пайдаланушылық 

сертификатының жүйелі тексерісін автоматты түрде жүзеге асырады.  

 

Тіркелу барысында пайдаланушылық сертификат мәліметтері БСАЖ деректерімен 

салыстырылады. 

Пайдаланушыны тіркеу үлгісінің «Электрондық почта», «Пароль орнату», «Парольді 

растау» жолдары пайдаланушымен қолмен енгізіледі. 

Барлық деректерді толтырған соң «Деректерді растаймын» бастырмасын басу керек, веб-

портал деректердің толтырылуын, келісімнің қолтаңбасын тексеріп, сәтті тексерістен 

кейін Сізді жаңа пайдаланушы ретінде тіркейді. Толтыру қателіктері болған жағдайда – 

веб-портал қателікті(терді) жою қажеттілігі туралы хабарламаны көрсетеді. 

 

Бұдан әрі, пайдаланушыны авторландыру үшін «Авторланыңыз» сілтемесімен өтуі тиіс 

 
 

Кескінделген үлгіде тіркелу барысында көрсетілген парольді енгізіп, «Кіру»-ді басу керек. 



  немесе    

Мемлекеттік сатып алу веб-порталына кірген соң пайдаланушы кабинеті көрсетіледі.  

 

Егер Сіз есеп жазбасын белсендендіру сілтемесі бойынша өтпесеңіз, онда сертификатты 

таңдап, парольді енгізген соң веб-портал пайдаланушы кабинетінде келесі хабарламаны 

бейнелейді: 

 
 

Жұмысты жалғастыру үшін Сіз көрсеткен почтаға өтіңіз, оған есеп жазбасын 

белсендендіру үшін келесі хабарлама жеткізілуі тиіс. 

«Құрметті ТЕГІ АТЫ ӘКЕСІНІҢ АТЫ! 

Сіз www.goszakup.gov.kz веб-порталында тіркелдіңіз. 

Сіздің есеп жазбаңызды белсендендіру үшін келесі сілтеме бойынша өтуіңізді сұраймыз 

http://goszakup.gov.kz/ru/cabinet/confirm_email_byhash/004dcf78c35986311471494c09d74d66 

егер Сіз сөз не туралы болып отырғанын түсінбесеңіз – бұл хабарламаны елемеңіз.» 

Есеп жазбасын белсендендіру үшін хатта көрсетілген сілтеме бойынша өту керек. 

Сілтеме бойынша өткен соң келесі хабарлама көрсетіледі.  

 
Поштаны растау туралы хабарлама бейнеленгеннен кейін пайдаланушыға тағайындалған 

өкілеттіктер көрінетін кабинетке кірісті (төменде суретте) қайталаңыз. 

 
 

3.2 Бейінді редакциялау 
 

Пайдаланушы бейінін редакциялау Кабинет-Жеке деректер-Тіркелу деректері тізімінде 

жүзеге асырылады: 

http://www.goszakup.gov.kz/
http://goszakup.gov.kz/ru/cabinet/confirm_email_byhash/004dcf78c35986311471494c09d74d66


 

көркем бейнесін басқанда пайдаланушының ЖСН-і бойынша БСАЖ-ға сауал 

жолданады және пайдаланушының мәліметтері БСАЖ-дан өңделеді. 

 көркем бейнесін басқанда пайдаланушы деректерін редакциялау парағы ашылады. 

 

Нысан деректеріне енгізілген өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасын басу керек. 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TASI_reg19.PNG
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TASI_reg21.PNG


Деректерді сақтау барысында электрондық почта мекенжайын міндетті толтырылуы 

тексеріледі, сәтті тексерілген жағдайда, веб-портал пайдаланушы деректерін қарау 

нысанын бейнелейді. 

Көрсетілген электрондық почтаға хабарлама жіберу мүмкіндігін тексеру үшін 

«Электрондық почта мекенжайын растау» бастырмасын басыңыз. Бұл бастырманы басқан 

соң веб-портал сақталған электрондық почта мекенжайына автоматты іздестірілген 

сілтемесі бар хабарлама жібереді, ол бойынша өткенде көрсетілген мекенжайға хабарлама 

жіберу мүмкіндігі расталады, сонымен бірге электрондық почта мәртебесі «Расталған» 

болып өзгертіледі. 

 

Пайдаланушы паролін редакциялау Кабинет-Жеке деректер-Тіркелу деректері тізімінде 

жүргізіледі. 

 

«Ағымдағы пароль» жолы ағымдағы парольді енгізуді талап етеді. 

«Жаңа пароль» жолы пароль ұзындығы 8-ден 20 таңбаға дейін болатын жаңа пароль 

енгізуді талап етеді. Пароль кіші, бас әріптер мен цифрлардан құралуы тиіс. 

«Парольді растау» алабы парольді қате енгізу жағдайларын болдырмау үшін жаңа 

парольді қайталап енгізуді талап етеді. 

 

Пайдаланушының төлқұжаттық деректерін редакциялау Кабинет-Жеке деректер-

Төлқұжаттық деректер кабинетінде жүзеге асырылады. 

 

«Қосу» бастырмасын басу арқылы пайдаланушының жаңа деректемелерін қосу нысанына 

өту жүргізіледі. 



 
 

«Редакциялау» бастырмасын басу арқылы пайдаланушының таңдалған деректемелерін 

(тек қолмен енгізілген деректемелер үшін қолжетімді) өзгерту нысанына өту жүргізіледі. 

 
 

«Жою» бастырмасын басу арқылы пайдаланушының таңдалған деректемесін (тек қолмен 

енгізілген деректемелер үшін қолжетімді) жоюды растау сұранымы жүргізіледі. 

Растағанда («Ия» бастырмасы) жою жүреді. Бас тартқанда («Жоқ» бастырмасы) 

төлқұжаттық деректерді қарау нысанына қайту жүргізіледі. 

 

 
 

 

Пайдаланушының байланыс деректерін редакциялау Кабинет-Жеке деректер-Байланыс 

деректері тізімінде жүргізіледі. 

 



«Қосу» бастырмасын басу арқылы байланыс деректерін қосу нысанына өту жүзеге асады. 

 
 

«Редакциялау» бастырмасын басу арқылы пайдаланушының таңдалған деректемесін (тек 

қолмен енгізілген деректемелер үшін қолжетімді) өзгерту нысанына өту жүргізіледі. 

 

«Жою» бастырмасын басу арқылы пайдаланушының таңдалған деректемесін (тек қолмен 

енгізілген деректемелер үшін қолжетімді) жоюды растау сұранымы жүргізіледі. 

Растағанда («Ия» бастырмасы) жою жүреді. Бас тартқанда («Жоқ» бастырмасы) байланыс 

деректерін қарау нысанына қайту жүзеге асады. 

 
 

4 Мемлекеттік сатып алу веб-порталында қатысушыны (ЖТ, ЖК, 

ШҚ және ЗТ) тіркеу 

4.1 Қатысушы туралы деректерді толтыру 
Қатысушыны тіркеу  



Ұйым туралы ақпаратты енгізу үшін мемлекеттік сатып алу веб-порталына кірген соң 

«Қатысушыны қосу» сілтемесі бойынша өту керек.  

 

 
9.1-сурет – БСАЖ-дан қатысушы деректерін Сұрату Үлгісі 

Ұйымның БСН-і көрсетілген пайдаланушы сертификаты бойынша тіркеу.  

Қатысушыны тіркеу барысында БСАЖ-ға БСН бойынша БСН-нің БСАЖ-да тіркелген 

ұйымға қатыстылығына қатысты автоматты сауал жолданады.  

Қатысушыны тіркеу нысаны 

 
 

 



 

 
Қатысушының тіркеу нысанында автоматты түрде келесі алаптар бейнеленеді:  

 «ЖСН/БСН» – қатысушының ЖСН/БСН-і бар сертификат алаптарынан деректер; 

 «СТН» – ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «МС субъектілері болып табылмайтындар» – белгі пайдаланушымен тіркелу 

кезінде көрсетіледі, сонымен қатар БСН/ЖСН және ҰҚНК-ге байланысты 

автоматты орнатыла алады; 



 «Тапсыпыс беруші» қатысушы рөлі – белгі пайдаланушымен тіркелу кезінде 

көрсетіледі, сонымен қатар БСН/ЖСН -ге байланысты автоматты орнатыла алады; 

 «Ұйымдастырушы» қатысушы рөлі – белгі пайдаланушымен тіркелу кезінде 

көрсетіледі, сонымен қатар БСН/ЖСН -ге байланысты автоматты орнатыла алады; 

 «Жеткізуші» қатысушы рөлі – белгі пайдаланушымен тіркелу кезінде көрсетіледі, 

сонымен қатар БСН/ЖСН -ге байланысты автоматты орнатыла алады; 

 «Банк» қатысушы рөлі- белгі пайдаланушымен тіркелу кезінде көрсетіледі, тек 

банктер анықтамалығында бар ұйымдар үшін қолжетімді; 

 «Қазақ тілінде толық атауы» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің 

деректері; 

 «Орыс тілінде толық атауы» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің 

деректері; 

 «Қазақ тіліндегі қысқаша атауы» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің 

деректері; 

 «Мемлекеттік тілдегі қысқаша атауы» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-

нің деректері; 

 «Басышының ТАӘ» - БСАЖ-дан (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Басшы лауазымы» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Өтінішкердің ТАӘ» - пайдаланушылық деректерден (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Өтінішкердің лауазымы» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Ұйым веб-сайтының мекенжайы» - қолмен енгізу деректері; 

 «Электрондық почта мекенжайы» - қолмен енгізу деректері; 

 «ҰҚНК коды» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Ұйым нысаны» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Меншік нысаны» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Экономика секторы» - Экономика секторлары анықтамалығынан қолмен 

енгізіледі; 

 «Мөлшерлілік» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «ҚҚС-ні төлеуші» - белгіні қолмен енгізу, мүмкін болатын мәндердің бірін таңдау 

(Таңдалмады / ҚҚС төлеушісі емес / ҚҚС-ні төлеуші); 

 «Резидент» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «ОКК» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «ОІК» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Мүгедектер бірлестігі» - қолмен енгізу; 

 «Отандық тауар өндіруші» - отандық өнім берушілер кестесінен іздеу (ks.gov.kz 

сайтының деректері бойынша). Егер қатысушы табылып, онда ең болмағанда бір 

тауар көрсетілсе, жалау автоматты орнатылады; 

 «Отандық жеткізуші» - отандық жеткізушілер кестесінен іздеу (ks.gov.kz сайтының 

деректері бойынша). Егер қатысушы табылып, онда ең болмағанда бір жұмыс 

немесе қызмет көрсетілсе, жалау автоматты орнатылады; 

 «Бірыңғай ұйымдастырушы» - ұйым деректерінен (деректер «ЭКО» ЖШС-нің 

операторларымен енгізіледі; 

 «Ұлттық компания» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Мемлекеттік монополия субъектісі» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 



 «Табиғи монополия субъектісі» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «Халықаралық ұйым» - қолмен енгізіледі (ЖК үшін көрсетілмейді); 

 «ЖМЭҚК коды» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «ЖМЭҚК атауы» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Әрекет ету күні» - ҚР ҚМ Мемлекеттік кірістер комитеті АЖ-нің деректері; 

 «Қатысушы келісімі» - қатысушы келісімінің мәтіні; 

 «Қол қою» - сертификатты таңдау мен қатысушы келісімен қол қою бастырмасы; 

 «Растаймын» - бастырмасын басқан кезде ФЛБ енгізілген деректерді сақтау 

алаптары толтыру міндеттігіне жүргізіледі, қателіктер болған жағдайда сақтау 

жүрмей, қателер көрсетіледі. ФЛБ-дан сәтті өткенде деректер сақталып, 

пайдаланушыға сәйкесінше өкілеттіктер тағайындалады. 

Жеке тұлға қатысушысы (кәсіпкерлік субъектісі болып табылмайтын) ретінде тіркелу 

кезінде тұрғын үй сатып алуында қатысу үшін келісімге қол қою ғана қажет, басқа 

деректер көрсетілмейді. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Біздің жүйеде тіркелген қатысушыны БСАЖ-дан алынған деректер 

негізінде толтырылған қандай да бір тіркелу деректері қанағаттандырмаса, қатысушы 

Мемлекеттік кірістер комитетіне тіркелу орны бойынша жүгінуі тиіс. Қатысушының 

тіркелу деректері Мемлекеттік кірістер комитетінде өңделген соң «Баға ұсыныстары» 

модулінде «Қатысушы әкімшісі» рөлі бар жүйе қатысушысы қатысушы бейініне кірген 

кезде бұл деректерді «БСАЖ-дан деректерді өңдеу» бастырмасын басу арқылы өңдей 

алады. 

1-кесте. ЭМС ААӨЖ-де қатысушы атауы бар жолдарды құру ережесі. 

№ 

ЭМС ААӨЖ-де 

қатысушы бейінінде 

алаптың атауы 

БСАЖ-дан деректер 
ЭМС ААӨЖ-де қатысушы атауымен 

алаптарды құру ережесі Алап атауы 
Деректердің 

бар болуы 

1. 
Қазақ тілінде 

қатысушының атауы 

Қазақ тілінде 

ЖК-нің атауы 

Ия Қазақ тілінде ЖК-нің атауы 

Жок 

1) «Орыс тілінде ЖК-нің атауы», «Орыс 

тілінде ЖК-нің атауы» алабында деректер 

болған жағдайда 

2) ЖК аты-жөні, «Орыс тілінде ЖК-нің 

атауы» алабында деректер болмаған 

жағдайда 

2. 
Орыс тілінде 

қатысушының атауы 

Орыс тілінде 

ЖК-нің атауы 

Ия Орыс тілінде ЖК-нің атауы 

Жок 

1) «Қазақ тілінде ЖК-нің атауы», «Қазақ 

тілінде ЖК-нің атауы» алабында деректер 

болған жағдайда 

2) ЖК ТАӘ, «Қазақ тілінде ЖК-нің атауы» 

алабында деректер болмаған жағдайда 

 

Барлығын тексеріліп, толтырылған соң қатысушы келісіміне қол қойып, «Деректерді 

растаймын» бастырмасын басу керек, веб-портал толтырылуын тексеріп, сәтті тексеріс 

болған жағдайда жаңа қатысушыны тіркейді. Толтыру қателері болса, – веб-портал жою 

қажет қателік (тер) туралы хабарламаны бейнелейді. 



 

4.2 Банк деректемелерін қосу 
Егер банктік деректемелер толтырылмаса, веб-портал БСАЖ-дан банктік деректемелер 

туралы деректерді толтыруды ұсынады. 

 
«Ия, деректерді алу» бастырмасын басу арқылы банктік шоттарды редакциялау нысанына 

өту жүреді. 

 
«Сұрату» бастырмасын басу арқылы банктік шоттар бойынша деректерді БСАЖ-ға 

сұратуды жолдап, банктік шоттарды қарау нысанына өту жүргізіледі. 

 
Нысанда бар және жабық банк шоттары туралы деректер бейнеленеді, бар шоттар үшін 

Сіз әдепкі қалпы бойынша шот пен кепілдендірілген қаржылық жарна шотын орната 

аласыз. 

 

Банк шоттарын қарау нысаны функцияларының сипаттамасы: 

«Сұрату» бастырмасын басу арқылы ҚР ҚМ МКК БСАЖ-дан банк шоттары деректерін 

сұратуды жүзеге асырады. 

«Шотты қосу» бастырмасын басу арқылы жаңа банк шотын қосу интерфейсі бейнеленеді. 

«Жою» бастырмасын басу арқылы таңдалған жолды жою жүзеге асырылады, тек қолмен 

енгізілген шоттар үшін қолжетімді. 



 
Автоматты түрде мынадай алаптар бейнеленеді:  

 Ескі пішім шотының белгісі; 

 «Шот нөмірі» - 34 таңбаға дейін, қатысушының банктік шотының нөмірі; 

 «Банк коды» - 9 таңбаға дейін, қатысушы банкінің коды; 

 «БеК» - кодтың бірінші цифрі резиденттік белгісіне қатысты, екінші цифр 

қатысушыны тіркеу нысанының ЕСК кодынан толтырылады; 

 «Банк атауы» - жүйеде тіркелген банктерден (банктер анықтамалығы) банкті 

таңдау жүргізіледі;  

 «Банкті қосу» - бастырмасын басу арқылы банкті қосу атқарымына өту жүргізіледі; 

 «Шот түрі» - банктік шоттар анықтамалығынан шот түрінің атауы. 

Барлық деректерді толтырған соң «Сақтау» бастырмасын басу керек. 

 

4.3 Қатысушы (ұйым) қызметкерлерінің өкілеттіктерін басқару 

 

Қызметкерлер өкілеттіктерін тағайындау немесе өзгерту «Қатысушы әкімшісі» өкілеттігі 

бар пайдаланушымен жасалады, мұндай пайдаланушы ұйымды тіркеуші және/немесе 

ұйым басшысы және/немесе ұйымның кез келген қызметкері (өкілеттікті тағайындауды 

табыстау мүмкіндігі бар) бола алады. 

Қатысушы қызметкерлерінің өкілеттіктерін тағайындау, өзгерту үшін Қатысушы 

әкімшісіне кабинетке кіріп, әрі қарай «Қатысушы бейіні» тізіміне өтіп, «Қатысушы 

қызметкерлері» тармағын таңдау керек, содан кейін келесі тізім бейнеленеді: 

 
Өкілеттіктерді редакциялау үшін «Өкілеттіктерді редакциялау» бастырмасын басу керек, 

одан кейін келесі терезе көрсетіледі. 



 
Ұйымда қызметкерді бұғаттау үшін «Қызметкерді бұғаттау» алабында қанат белгісін 

қойыңыз және «Бұғаттау себебі» алабында бұғаттау себебін енгізіңіз. 

Барлық деректерді толтырған соң «Сақтау» бастырмасын басу керек. Жүйе өзгертілген 

деректерді сақтайды, таңдалған қызметкердің келесі кірістерінде көрсетілген өкілеттіктер 

тағайындалатын/бұғатталатын болады.  

 

4.4 Қатысушы бейінін редакциялау 
 

Қатысушы деректерін өзгерту «Қатысушы әкімшісі» ролі бар қатысушы қызметкеріне 

ғана қолжетімді. 

 



Қатысушы бейінін редакциялау Кабинет-Қатысушы бейіні-Тіркелу деректері тізімінде 

редакцияланады. 

 

көркем бейнесін басу арқылы пайдаланушының ЖСН/БСН-і бойынша БСАЖ-ға 

сұрату жолданып, пайдаланушының мәліметтері БСАЖ-дан өңделеді. 

 көркем бейнесін басу арқылы қатысушы деректерін редакциялау парағы ашылады. 

 

 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TASI_reg19.PNG
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TASI_reg21.PNG


Нысан деректеріне енгізілген өзгерістерді сақтау үшін «Сақтау» бастырмасын басу керек. 

 

Қатысушы атрибуттарын редакциялау Кабинет-Қатысушы бейіні-Қатысушы атрибуттары 

тізімінде жүргізіледі 

 
«Сақтау» бастырмасын басу арқылы енгізілген өзгерістер сақталады. 

 

Қатысушы атрибуттарын редакциялау Кабинет-Қатысушы бейіні-Байланыс деректері 

тізімінде жүргізіледі 

 
 

«Қосу» бастырмасын басу арқылы ұйымның байланыс деректерін қосу нысанына өту 

жүргізіледі. 

 

 

 



 

«Редакциялау» бастырмасын басу арқылы қатысушының таңдалған деректемелерін (тек 

қолмен енгізілген деректемелер үшін қолжетімді) өзгерту нысанына өту жүргізіледі. 

 

Банк деректемелерінің деректері «4.2 Банк деректемелерін қосу» тармағына ұқсас 

редакцияланады. 

Банк шоттарын редакциялау Кабинет-Қатысушы бейіні-Банк шоттары тізімінде 

жүргізіледі. 

 
 

Банк шоттарын редакциялау үшін банк шотын нөмірі бойынша таңдау керек. 



 

Банк шоты туралы ақпаратты қарау нысанында «Шотты редакциялау» бастырмасын басу 

керек. 

 

Өзгерістерді енгізген соң «Сақтау»-ды басу керек. 

Қатысушы басшысы туралы деректерді редакциялау Кабинет-Қатысушы бейіні-Басшы 

туралы деректер тізімінде жүзеге асырылады. 

 



Сонымен бірге қатысушының барлық қызметкерлеріне қарау үшін қолжетімді: 

- Салық төлеу органдарында тіркелу туралы деректер  

 

- Құрылтайшылар туралы деректер (тек Заңды тұлғаларға ғана қолжетімді) 

 

5 Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелген 

пайдаланушыны авторландыру 
 

Мемлекеттік сатып алу веб-порталында тіркелуді өту үшін Сізге мемлекеттік сатып алу 

веб-порталында «Кіру» бастырмасын басу қажет. 

Веб-портал пайдаланушыны аутентификациялау (тіркеу) сертификатын таңдауды 

ұсынады (ҚР ҰКО сертификаттарын алған кезде аты AUTH_RSA… деп көрсетіледі): 

 
Веб-портал аутентификациялау пайдаланушылық сертификатының автоматты түрде 

дәйекті тексерісін жүргізеді. 

Сертификат бойынша сәтті аутентификацияланған соң пайдаланушылық сертификаттың 

ЖСН-і бойынша жүйеде есеп жазбасының бар болуын тексеру орындалады. 

 

Есеп жазбасы табылған жағдайда, парольді енгізу парағына өту орындалады.  



Пайдаланушыны авторландыру үшін есеп жазбасының паролін енгізу қажет. 

  немесе    

Егер сертификат БСН-мен болса, Сізге ұйымның атауы көрсетіледі, егер сертификатта 

БСН болмаса, онда Сізге кімнің атынан (ЖК немесе ЖТ) авторланғыңыз келетінін таңдау 

мүмкіндігі бар терезе бейнеленеді. 

Парольді енгізген соң «Кіру»-ді басыңыз. Веб-портал есеп жазбасы үшін орнатылған 

енгізілген парольдің сәйкестігін тексереді, тексеріс сәтті өткен жағдайда, мәзір мен 

пайдаланушының басты бетін бейнелейді. 

. 

 
 

Егер енгізілген пароль есеп жазбасы үшін орнатылғанға сәйкес келмесе, веб-портал келесі 

хабарламаны көрсетеді: 



 
Қате парольді қатарынан 5 рет енгізгенде веб-портал кіру мүмкіндігін 10 минутқа 

бұғаттайды, парольді қалпына келтіру үшін «Парольді ұмыттыңыз ба?» сілтемесіне 

басыңыз. 

Басқан соң парольді қалпына келтіру үшін электрондық поштаға жіберілген сілтеме 

туралы хабарлама бейнеленеді. 

 

 
 

Сіз ертеректе көрсеткен почтаға өтіп, алынған сілтеме бойынша өтіңіз.  

 

Аталған сілтеме бойынша өткеннен кейін хабарлама көрсетіліп, іздестірілген уақытша 

паролі мен парольді ауыстыру туралы нұсқаулығы бар хабарлама жолданады. 

 
 

Сізге жіберілген парольді веб-порталға кіру үшін қолданыңыз. 

 

 


