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1. Сатып алуға қатысу
1.1. «Баға ұсыныстарын сұрату» тәсілімен сатып алуға қатысу
1.1.1. Өз өтінімдерін іздеу және қарау
«Менің өтінімдерім» бетіне өту үшін «Жұмыс кабинеті» бөліміндегі «Менің өтінімдерім»
мәзірінің тармағын пайдалану қажет.

«Менің өтінімдерім» бөлімі өнім берушінің өтінімдерімен жұмыс істеуге арналған және
мынадай үлгіде кесте түрінде көрінеді:

Өтінімдер төмендегідей мәртебелерге ие:
Жоба - өтінімнің жобасы жасалды;
Берілді - өтінім жіберілді;
Кері қайтарылды - өтінім кері қайтарылды. Өтінімдерді қабылдау аяқталған мерзімге дейін
ғана өтінімді кері қайтаруы мүмкін
Аяқталды - оларды сатып алу бойынша өтінім аяқталғаны берілді, қорытындылары жасалды.

1.1.2. Өтінім беру
«Өнім беруші» рөлді пайдаланушымен хабарландыруларды іздеу және қарап шығу үшін
«Жұмыс кабинеті» - «Хабарландыруларды іздеу» бөліміне өту қажет.

Жүйе келесідей нысанды бейнелейді. Іздеуді фильтрлер жинағы көмегімен іске асыруға
болады. Фильтрлерді бейнелеу үшін «Іздеуді көрсету» батырмасын басу қажет.

Хабарландыруды ашу үшін, хабарландыру атауы бар сілтемені басқанда, жүйе
хабарландыруды қарап шығу нысанын бейнелейді.

Техникалық ерекшелігі мен шарт жобасын қарап шығу үшін «Құжаттар» қосымша бетіне
өтіп, «Өту» батырмасын басу қажет:

Тіркелген файлдар кестесінде хабарландыру шартының техникалық ерекшелігімен және
жобасымен танысу қажет.

«Лоттар» қосымша бетінде жүйе сатып алудағы барлық лоттарды көрсетеді. Лот бойынша
ақпаратпен танысу үшін лот нөмірінің белсенді сілтемесіне басу қажет.

Бұдан әрі лоттың деректері бар терезе көрсетіледі. Өтінімді беру үшін терезенің сол жақ
төменгі бұрышындағы «Бағаны беру» батырмасына басуыңыз керек:

Әлеуетті өнім берушінің баға ұсыныстарын беру терезесі мынадай үлгіде көрінеді:

«ЖСК, Банк» жолында банк шотың көрсетуіңіз қажет. «Шотты таңдау» батырмасына басқан
кезде жүйе ұйымның белсенді шоттарын көрсетеді, онда шот нөмірінің сілтемесіне басып,
керекті шотты көрсетуіңіз қажет.

Бұдан әрі бір бірлігі үшін бағасын енгізуіңіз қажет. Жүйе автоматты түрде жалпы жиынтық
сомасының шотын жүргізеді:

Назар аударыңыз! Баға ұсынысын берген кезде он сандық нысанда бір бірлігі үшін
бағасын көрсету бүтін саннан кейін нүкте қою арқылы жүзеге асырылады, мысалы:
500.88.
«Тауар» сатып алу мәнінің түрі үшін келесі жолдарды толтыру қажет:
«Дайындаушы зауыт» - пайдаланушы қолмен толтырады.
«Шығарған елі» - елдер анықтамалығынан таңдалынады.
«Тауар атауы» - пайдаланушы қолмен толтырады.

Барлық міндетті жолдарды толтырғаннан кейін «Қол қою және жіберу» батырмасына
басу қажет, жүйе келесі жолдарды бейнелейді..

Бір бірлігі үшін бағасына барлық шығындары қосылатынын, Сіз шарттың жобасымен
танысып, және оның елеулі талаптарын қабылдауыңызды, өнім берушінің өтініміндегі
деректерді растайтыныңызды орындау қажет.
«Растаймын» батырмасын басқанда, өтінім «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім»
бөлімінде «Жоба» мәртебесіне ие болып, сақталады.

Баға ұсынысының жобасын жою үшін

пиктограмманы пайдалану керек.

«Растаймын» батырмасына басқаннан кейін өтінімге қол қою рәсімін жүргізу қажет.

Назар аударыңыз! Баға ұсынысына қол қою алдында енгізілген деректердің дұрыстығын
мұқият тексеріңіз. Баға ұсынысын жібергеннен кейін, берілген баға қарау үшін
қолжетімді болмайды.
Баға ұсынысына сәтті қол қойғаннан кейін Сіздің өтініміңіз «Берілді» мәртебемен
«Жұмыс кабинеті» бөліміндегі «Менің өтінімдерім» кіші бөлімінде көрсетіледі.

1.1.3. Өтінімді кері қайтару
Егер берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда, өтінімдерді қабылдауды
аяқтау күні басталғанға дейін «Өтінімді кері қайтару» функционалы қолжетімді болады.
Ол үшін «Жұмыс кабинеті» - Менің өтінімдерім» бөліміндегі өтінімдерді қарау
нысанында талап етілетін өтінімді табу және кері қайтару

пиктограммасына басу

керек.

Пиктограммаға басқан кезде жүйе іс-әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені
шығарады.

«Иә» батырмасына басқан кезде жүйе өтінімді кері қайтарады және өтінімге «Кері
қайтарылды» мәртебесі беріледі.

Тұрғын үйді сатып алуға қатысуға, егер «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)»
хабарландыру мен лоттың (тардың) мәртебесі және өтінімдерді қабылдау мерзімі
өтпеген болса, «Өнім беруші» рөлімен кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып
табылмайтын жеке тұлғаға ғана қатыса алады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Егер «Аяқталды» мәртебелі хабарландыруда барлық лоттар
бойынша толықтай немесе жартылай сатып алудан бас тартылған жағдайда, жүйе сатып
алуды ескере отырып, қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын бейнелейді. Бұл
кезде жүйе бас тартуынсыз ақпаратпен, хаттаманың бірінші нұсқасын, сонымен қатар бас
тарту ақпаратымен екінші хаттаманы бейнелейді. Хаттаманың барлық нұсқаларын
бейнелеу барлық сатып алу тәсілдеріне қатысты.
Бас тарту ақпаратынсыз алдындағы қорытындылар хаттамасы «Заңды күші жоқ»
мәртебеге ие болады.

1.2. «Ашық конкурс» тәсілімен сатып алуға қатысу

1.2.1.

Сатып алуды іздеу

Конкурстық өтінім беру үшін Өнім беруші талап етілетін сатып алуды іздеуді жүзеге
асыруы қажет. Ол үшін жеке кабинеттің бастапқы бетінде «Жұмыс кабинеті» мәзіріне
өтіп, «Хабарландыруларды іздеу» бөлімін таңдауы талап етіледі.

Экранда Сатып алу беті бейнеленеді. Талап етілетін сатып алуды іздеу фильтрлер жинағы
көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін «Іздеуді көрсету» батырмасына басу қажет.
Іздеудің қандай да бір немесе бірнеше критерийін көрсетіп, «Табу» батырмасына басу

жеткілікті. Егер іздеу критерийін өзгерту талап етілсе, «Іздеу параметрлерін алып тастау»
батырмасына басу қажет.

Іздеу нәтижесі шыққаннан кейін сатып алу туралы ақпаратты
«Хабарландырудың аты» жолындағы белсенді сілтемеге басу қажет.

қарау

үшін

1.2.2. Хабарландыруды қарау
Хабарландыруды қарау нысанда сатып алу мерзімдері, атауы, хабарландыру нөмірі,
жариялану күні туралы деректері болады.

«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде сатып алу туралы жалпы ақпарат,
Ұйымдастырушы және конкурстық комиссияның құрамы туралы мәліметтер көрсетіледі.
«Лоттар» қосымша бетінде хабарландыру бойынша лоттардың тізімі көрсетіледі, барынша
егжей-тегжейлі қарау үшін лот нөмірінің белсенді сілтемесіне басу қажет.

«Құжаттама» қосымша бетінде құжаттардың тізімі көрсетіледі.

Құжат үлгісін қарау үшін құжат атауының белсенді сілтемесіне басу қажет.
Конкурсқа қатысуға міндетті құжаттарда «Иә» белгісі болады.
Қалыптастырылған құжатты қарау үшін «Өту» батырмасына басу қажет. ЭСҚ қол қоюшы
туралы ақпараты және файлды жүктей алатын сілтемесі бар нысан көрсетіледі.

1.2.3.

Талқылау

Өнім беруші жариялану күнінен бастап, 5 күн ішінде конкурстық құжаттама ережелердің
түсіндірмесін немесе конкурстық құжаттама жобасына ескертулеріне сауал жіберуге
құқылы, бұл кезде хабарландыру мәртебесі «Жарияланған» болып, талқылау жүргізу
мерзімі аяқталмаған болуы керек.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құжаттама ережелерін талқылау функционалы қол жетімсіз
болады:
 егер қайталап сатып алулар жүргізілсе;
 егер барлық лоттар хабарладыруда «ТЭН және ЖСҚ-мен жұмыс» белгісіне ие
болса.
Сауалды жіберу үшін хабарландыруды қарап шығу нысанда «Өнім беруші» рөлді
пайдаланушыға «Құжаттаманың ережелерін талқылау» қосымша бетіне өту қажет.

«Хабарлама алуға жазылу» батырмасын басқанда, Жүйе жеткізушіге аталмыш сұратуға
басқа жеткізушілермен сауал жіберу туралы хабарлама алуға жазылу мүмкіндігін береді.
«Хабарлама алудан бас тарту» батырмасын басқанда, Жүйе жеткізушіге басқа
жеткізушілермен сауал жіберу туралы хабарлама алудан бас тартуға мүмкіндік береді.
«Хабарлама жасау» батырмасына басқаннан кейін келесі нысан көрсетіледі

Осы нысан мынадай жолақтар мен басқару элементтерін қамтиды:
Жолдың атауы

Сипаттамасы

Сауал типі

Қолмен толтырылады. Мынадай мәндер таңдап алынады:
КҚ түсіндіру туралы сұрату;

Сауал

КҚ-ге қойылатын ескерту;
Қолмен толтырылады

тақырыбы
Сауал мәтіні

Қолмен толтырылады

Жіберу

Батырманы басқанда Жүйе міндетті жолдардың толтырылғанына
тексеру жүргізеді.
Егер тексеру сәтті өтсе, Жүйе:

Жолдың атауы

Сипаттамасы
Сауалды сақтайды және сауал жіберу күні мен уақытын тіркейді,
Хатшының, Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушының жеке
кабинетіне сауалдың келіп түскендігі туралы хабарлама жібереді.

Бас тарту

Батырмаға басқан кезде Жүйе мынадай хабарламаны көрсетеді: «Сіз
шынымен де іс-әрекетті жойғыңыз келе ме?», бұл әрекетті растаған
кезде, Жүйе «Сауалды қалыптастыру» модальді терезені енгізілген
деректерді сақтамастан жабады және «Құжаттаманы талқылау»
қосымша бетін көрсетеді.

Сауалды жасағаннан және жібергеннен кейін, «Хабарламаны қарау» нысаны көрсетіледі.

1.2.4.

Конкурстық өтінімді құру және беру

Өтінімді хабарландыру нысанында беру үшін қолжетімді іс-әрекетерден «Өтінімді құру»
таңдау қажет.
Ескертпе: осы іс-әрекет өтінімдерді қабылдауды бастау күні келгенге дейін
қолжетімді, бұл ретте хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді
қабылдау)» болуы тиіс.

Ашылған нысанда мәтінмен танысып, белсенді «Растаймын» дегенді белгілеп, «Ок»
батырмасын басу қажет (толыққанды сипаттамасы 1.2.5 алдын ала рұқсат беру
хаттамасын қайта қарау бөлігінде келтірілген).

Экранда өтінімді құру нысаны көрсетіледі. Өнім берушінің заңды мекенжайын және
банкілік шотын көрсету қажет.

Ескертпе: Егер «Консорциум болып табыламын» белгісін көрсеткен жағдайда,
«Міндеттілік» жолындағы міндетті құжаттарды тіркеу қадамында, «Консорциалдық
келісім» құжатына қарама қарсы жүйе «Міндетті» белгісін қояды.
Келесі қадамға өту үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет. Сатып алуға қатысуға
арналған лоттарды қосу нысаны көрсетіледі.
Егер сатып алу мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері арасында жүргізілсе, Жүйе сатып
алуға консорциумдардың қатысуын шектейді. «Өтінімді құру» қадамында жүйе үнсіз
келісім бойынша «Консорциум болып табылмаймын» белсенді жолын бейнелейді, және
«Консорциум болып табыламын» дегенді таңдауға жол бермейді.

Өтінім жобасын жою және редакциялау
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен орындауға болады, ол үшін «Фильтрді
көрсету» батырманы басу қажет.

Өтінімді жою

пиктограмма көмегімен, ал редакциялануы

пиктограмма

көмегімен орындалады.

Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу
Өнім беруші «Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу» нысанында талап етілетін лотты
(тарды) белгілеуі және «Таңдалғанды қосу» батырмасына басу қажет. Бұдан кейін «Әрі
қарай» батырмасына басыңыз.

Жүйе «Таңдап алынғанды қарап шығу» қосымша бетіне өтуді жүзеге асырады. Таңдап
алынған лотты жою қажеттілік туындаған жағдайда талап етілетін лотты қанатбелгімен
белгілеген және «Өтінімнен лоттарды жою» батырмасына басу қажет, ал қосымша лотты
өтінімдер жобасына қосу қажет болған жағдайда «Лоттар» қосымша бетіне өтіп, және
лотты таңдауды жүзеге асырған жөн.

Келесі бетке көшу үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет.

Сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттарды бекіту
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті
кәсіби зейнетақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі туралы
мәліметтерді өнім берушінің өтініміне тіркелмейді, осыған байланысты бұл құжат
«Құжаттама» қадамында жойылған. Алайда, «Өтінімді алдын ала қарап шығу» қадамында
өнім берушімен өтінімді беру кезде, Жүйе жеке кабинетінде соңғы 24 сағат ішінде ОСШД
АЖ-мен салық берешегі бар болуы және міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті кәсіби
зейнеақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі бар болуы туралы
мәліметтердің бар болуын тексереді. Бар болған жағдайда, Жүйе бір теңге және одан да
жоғары көлемде салық берешегі бар болуы және міндетті зейнетақылық жарналар,
міндетті кәсіби зейнеақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі бар
болуы туралы мәліметтердің бар болуын тексереді.
Егер Өнім берушінің салық берешегі және міндетті жарналар бойынша берешегі болмаса,

немесе төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе лотқа (тарға) көрсетілген баға
ұсынысы сомасымен келісімін растау туралы нысанын бейнелейді.
Егер Өнім берушіде салық берешегі және міндетті төлемдер бойынша берешегі, немесе
төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді. Осыған байланысты өтінім беру күні жеке кабинетте салық берешегі
туралы өзекті мәліметтерді сұрастыру қажет («Жеке кабинеттегі салық берешегі
туралы мәліметтерге сауал беру» бөлімінде қара).
Егер сатып алуға қатысу үшін өнім беруші қандай да бір құжатты ұсыну қажет болған
жағдайда, «Міндеттілік» бағанында «Міндетті» белгісі қойылатын болады.

Егер құжаттаманың қандай да бір бөліміне файлдарды тіркеу талап етілген жағдайда,
құжаттардың жалпы тізімінде құжаттың атауы белсенді сілтемесіне басу қажет. Файлды
тіркеу үшін бейнеленген терезеден «Файлды таңдаңыз» батырмасына басу талап етіледі.
Қосымша файлдар «Файлды қосыңыз» батырмасының көмегімен қосылады.

Осы файлға қол қойып, одан кейін «Сақтау» батырмасына басыңыз. Құжаттардың тізіміне
қайтарылу үшін «Құжаттардың тізіміне қайтару» батырмасына басу керек.

Конкурсқа қатысу туралы келісімді жасау
Конкурсқа қатысу туралы келісімді жасау және қол қою үшін құжаттардың жалпы
тізіміндегі 4-қосымша (Қатысу туралы келісім) сілтемесіне басу қажет.

Келісім қазақ және орыс тілдерінде бейнеленеді. «Келісіммен танысу» және «Келісімді
қабылдау» батырмасына басу қажет.

Жүйеде PDF форматындағы файл қалыптастырылады. Келісімді қарау үшін файлдың
белсенді сілтемесіне басу қажет, қол қою үшін «Қол қою» батырмасына басу қажет.

Техникалық ерекшелікті қалыптастыру
Техникалық ерекшелікті қалыптастыру үшін, құжаттардың жалпы тізімінде «2 Қосымша
(Техникалық ерекшелік)» белсенді сілтемені басу қажет.

Ашылған терезедегі «Тауар» нысанның түрі көрсетілген сатып алуда «Тех. ерекшелік»
сілтемесіне басу қажет.
Ескертпе: Техникалық ерекшелік әр лот бойынша бөлек қоса беріледі.

Техникалық ерекшеліктің нысаны бейнеленеді, міндетті жолдарды толтырып, одан кейін
сақтау және бекіту талап етіледі.

Техникалық ерекшелікті бекіткеннен кейін бекіту туралы хабарлама бейнеленеді.

Қалыптастырылған техникалық ерекшелікке қол қою қажет. Қол қою «Қол қою»
батырмасы көмегімен орындалады. Қажет болған жағдайда техникалық ерекшелік
«Техникалық ерекшелікті жою» батырмасы көмегімен жойылу мүмкін.
Қалыптастырылған файлды белсенді сілтемеге басып, жүктеуге және қарап шығуға
болады.
«Жұмыс» және «Қызмет» нысанды
қажет.

сатып алуда файлдарды әр лот бойынша тіркеу

Ескертпе: егер барлық лоттарға арналған хабарландыруда "ТЭН және ЖСҚ-мен
жұмыс" мәні толтырылған жағдайда, онда техникалық ерекшелік/жобалық-сметалық
құжаттама тіркеу үшін міндетті емес.
Егер хабарландыруда толтырылуы "ТЭН/ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс" мәні бар
лоттар болса, онда техникалық ерекшелік/жобалық-сметалық құжаттама лоттарға

арналған тіркеу үшін міндетті, мұнда "ТЭН/ЖСҚ әзірлеуге арналған жұмыс"
толтырылды.
Құжатты тіркеу үшін «Қарап шығу» батырмасына басу қажет.

Ашылған терезеден «Файлды таңдаңыз» батырмасына басу қажет, талап етілетін
файлды іздеу үшін терезе ашылады. Файл таңдалғаннан кейін оған ЭЦҚ көмегімен қол
қою және «Сақтау» батырмасына басу қажет.

Өтінімді қамтамасыздандыруды ұсыну
Өнім беруші өтінімдерді қамтамасыз етуді беру үшін құжаттардың жалпы тізімінен «8қосымша (өтінімді қамтамасыз ету. Не кепілдік ақша жарнасы)» бөлімін таңдау қажет.

Жүйеде лоттар тізімі көрсетіледі, лоты бар жолдан «Қарау» батырмасына басу қажет.

Бұдан әрі қосылатын құжаттың түрін түсірмелі тізімнен таңдау қажет:
Электрондық банк кепілдігі;
Төлем тапсырмасы/банк кепілдігі (электрондық көшірмесі).

«Файлды таңдаңыз» батырма көмегімен құжатты тіркеу қажет.

Тауарларды сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер
Өнім берушінің біліктілігі туралы деректерді қосу үшін құжаттарды тіркеу нысанында
«7-қосымша (Тауарларды сатып алу кезіндегі Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтер)» белсенді сілтемесіне басу қажет.

Лоттың тізімі бар нысан көрсетіледі.
Назар аударыңыз! Тауарды жеткізу (өндіру) жұмыс тәжірибесі жоқ болған жағдайда,
Жүйе, егер «Лот бойынша деректер жоқ» мәртебесі орнатылса, бос қосымшаны
қалыптастырып, тауарды сатып алу кезде біліктілік туралы мәліметтерсіз өтінімді беруге
мүмкіндік береді.
«Деректер жоқ» мәртебесін толтыру үшін, «Лотты таңдау» бағанда тауарды жеткізу
(өндіру) жұмыс тәәжірибесі жоқ лотты немесе бірнеше лотты таңдау қажет. «Таңдалған
лоттар бойынша қол жетімді әрекеттер» бөлімінде «Деректер жоқ» мәнін таңдап,
«Қолдану» батырмасын басу қажет.

Қолданғанынан кейін, Жүйе таңдалған лоттар бойынша мәртебені «Лот бойынша
деректер жоқ» дегенге ауыстырады.

Лот туралы деректерді толтыру үшін, «Әрекеттер» бағанда редакциялау пиктограммасына
басу қажет.

Одан әрі «Жеткізілген (өндірілген) тауарлар бойынша деректер» қосымша бетімен нысан
бейнеленеді.
Деректерді қосу үшін

пиктограммаға басу қажет.

«Жеткізілген (өндірілген) тауарлар бойынша деректер» нысанында тауарлар, жеткізу
орны, Тапсырыс беруші және растау құжаты туралы ақпаратты толтыру қажет.
Ақпаратты сақтау үшін, «Сақтау» батырмасын басып, «Қайта оралу» батырмасын басу
қажет.

Ескертпе: «Тапсырыс беруші» бөлімінде «Атауы» жолы егер Тапсырыс беруші жүйеде
тіркелген жағдайда батырмаға басқаннан кейін автоматты түрде толтырылуы
мүмкін. Бұл ретте «ЖСН/БСН» жолы Тапсырыс берушінің ЖСН/БСН дұрыс мәнімен
толтырылуы тиіс.
Жодарды толтырғаннан кейін «Сақтау» батырмасына басып, одан соң «Қайта оралу»
батырмасына басу қажет.
«Жеткізілген (өндірілген) тауарлар бойынша деректер» нысанында деректер сақталғаннан
кейін файлды редакциялау және жою мүмкіндігі қол жетімді болады.
пиктограмманың көмегімен басқа тауар бойынша деректерді қосуға болады.

«Жұмыстарды сатып алу кезде біліктілік туралы мәліметтер» нысанына ауысу кезде
«Қайта оралу» батырмасын басу қажет.
«Әрбір лот бойынша біліктілік туралы мәліметтерді толтыру» бөлімінің «Мәртебе»
бағандағы бейнеленген нысанда, Жүйе мәліметтерді толтыру сатысымен әрбір лот
бойынша ақпаратты бейнелейді.
 Егер мәліметтер толтырылмаса, «Деректер толтырылмады» мәртебесі бейнеленеді.
 Егер деректер жартылай толтырылған болса, «Деректер жартылай толтырылған»
мәртебесі бейнеленеді.
 Егер

деректер

толығымен

толтырылса,

«Деректер

толтырыды»

мәтебесі

бейнеленеді.

«Файлды таңдаңыз» батырмасы көмегімен, бар болған жағдайда, растау құжаттарын қоса
тіркеуге болады. Тіркелген файлдарға қол қойып, сақтау қажет.

Назар аударыңыз! Растау құжаттарын қосымшаны қалыптастыруға дейін тіркеуге
болады. Егер қосымша қалыптасқан болса, онда «Қосымшаны жою» батырма көмегімен
қосымшаны жою қажет, Жүйе растау құжаттарын тіркеуге немесе мәліметтерді
редакциялауға рұқсат береді.
Қосымшаны қалыптастыру үшін «Қосымшаны қалыптастыру» батырмасын басу қажет.
Назар аударыңыз! Егер барлық лоттар бойынша «Мәртебе» бағанында «Деректер
толтырылған» немесе «Лот бойынша деректер жоқ» мәні

орнатылса, қосымшаны

қалыптастыруға мүмкіндік береді (егер тауарды жеткізу (өндіру) жұмыс тәжірибесі жоқ
болса).

Қосымшаны қалыптастырғанынан кейін, оған қол қою қажет. Қалыптасқан қосымшаға
қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет. Файлды жою үшін «Қосымшаны жою»
батырмасына басу қажет.

Назар аударыңыз! Барлық немесе бірнеше лоттар бойынша қызметтерді сатып алу кезде
біліктілігі туралы ұқсас немесе жекелей ұқсас мәліметті толтыру жағдайда, бірдей

мәліметтерді қайта-қайта толтыра бермей үшін, бір лоттан екінші лотқа (тарға)
деректерді көшіру қызметін пайдалану қажет. Ол үшін «Әрбір лот бойынша
мәліметтерді толтырыңыз» бөліміндегі «Лотты таңдау» бағанында мәліметтерді көшіру
қажет лоттарды таңдау қажет.

Одан әрі «Таңдалған лоттар бойынша қол жетімді әрекеттер» бөлімінде «Лоттан
деректерді қою» мәнін таңдау қажет. «Лотты таңдау» бағанда белгіленген лоттарға
деректерді көшіру қажет лотты таңдап, «Қолдану» батырмасын басу қажет. «Қолдану»
батырмасы басылғанынан кейін, Портал деректерді көшіреді. Деректерді көшіргенінен
кейін, Портал жеке әрбір лот бойынша көшірілген мәліметтерді редакциялуға мүмкіндік
береді.

Назар аударыңыздар! Осыған сәйкес сатып алуларда қатысуға оның алдында берген
өтінімдерден жұмыстарды сатып алу кезде Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерін көшіру қажеттілігі туындағанда, басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру
функционалын қолдану қажет. Ол үшін «Басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру»
батырма қолданылады.

Ашылған нысанда, оның алдында

сатып алуға өтінімді берген, хабарландырудың

нөмірін толтырып, «Табу» батырманы басу қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестелеп ашылған нысанда, Жүйе Сіз
қатысқан лоттарды бейнелейді. Деректерді көшіру қажет лотты таңдау қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестеде Жүйе Сіз өтінім беріп отырған,
лоттарды бейнелейді. Оның алдындағы өтінімнен мәліметтер көшірілетін, лотты таңдау
қажет. Алдындағы өтінімнен мәліметтері көшірілетін, лотты таңдау қажет. Егер бірнеше
лоттарды көшіру қажет болса, онда бірнеше лотты таңдап алыңыз. Деректерді көшіру
үшін «Қолдану» батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді көшіріп, «Деректер
толтырылған» деп лоттың мәртебесін өзгертеді.

Жүйе деректерді көшіріп, лоттың мәртебесін «Деректер толтырылған» дегенге өзгертеді.

Назар аударыңыз! Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді Жүйе сатып алу тәсілі
мен сатып алу нысан түрінің сәйкес келгенде ғана көшіруге мүмкіндік береді.
Назар аударыңыз! Егер әртүрлі өтінімдерден Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерді көшіру қажет болса, онда оларды кезекпен көшіру қажет, нақтылап
айтқанда алдымен жаңа өтінімде қажетті лотқа бір өтінімнен көшіріп, одан кейін келесі
өтінімнің нөмірін таңдап, жаңа өтінімде келесі лотты таңдау қажет.

Жұмыстарды сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтер
Жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды
тіркеу нысанында 5-қосымша (Жұмыстарды сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктіліг
туралы мәліметтер) белсенді сілтемесіне басу қажет.

Ашылған нысанда лот туралы деректерді толтыру үшін «іс-әрекет» бағанасындағы
редакциялау пиктограммасына басу қажет.

Бұдан әрі:
-

орындалған жұмыстар бойынша деректер;

-

жабдықтардың бар екендігі туралы мәліметтер;

-

еңбек қорлары туралы деректер қосымша беттері бар нысан көрсетіледі.

Назар аударыңыздар! «Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтер», «Еңбек қорлары
туралы деректер» қосымша беттерінде мәліметтерді толтыру міндетті болып табылады.
Осы қосымша беттер бойынша мәліметтерді толтырмайынша, Жүйе қосымшаны
қалыптастыруға және өтінімді беруге жол бермейді. «Орындалған жұмыстар бойынша
деректер» қосымша бетінде мәліметтерді толтыру міндетті болып табылмайды
(орындалған жұмыстар бойынша тәжірибесі жоқ болғанда).
Назар аударыңыздар! «Орындалған жұмыстар бойынша деректер» қосымша бетінде
мәліметтерді толтырмаған, бірақ «Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтер», «Еңбек
қорлары туралы деректер»

қосымша беттерінде мәліметтерді толтырған

жағдайда,

Портал «Мәртебе» бағанында «Деректер толтырылған» деп бейнелейді, өйткені

«Орындалған жұмыстар бойынша деректер» қосымша беті толтыруға міндетті

болып

табылмайды.
Орындалған жұмыстар бойынша деректерді қосу үшін, «Орындалған жұмыстар бойынша
деректер» қосымша бетке өтіп,

пиктограммаға басу қажет.

«Орындалған жұмыстар бойынша деректер» нысанда мәліметтерді толтыру қажет.
Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау» батырманы басып, одан кейін «Қайта оралу» батырма
арқылы келесі терезе ауысуға болады.

Жабдықтардың бар болуы туралы мәліметтерді қосу үшін «Жабдықтардың бар екіндігі
туралы мәліметтер» қосымша бетке өтіп,

пиктограммаға басу қажет.

Ашылған нысанда мәліметтерді толтыру қажет. Мәліметтерді сақтау үшін, «Сақтау»
батырмасы қолданылып, «Қайта оралу» батырмасы арқылы алдындағы терезеге өтуге
болады.

Енгізілген

деректер

пиктограмма

көмегімен

редакциялануы

немесе

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер

пиктограмма

көмегімен қосылады.

Еңбек қорлары туралы мәліметтерді қосу үшін, сәйкесінше қосымша бетке ауысып,
пиктограмманы басу қажет.

Ашылған нысанда толтыруға мндетті жолдарды толтыру қажет.

«Жүйеде «Тіркелмеген» батырмасы жүйеде тіркелмеген тұлға туралы мәліметті енгізуге
арналған. Батырманы белсендендіру жағдайда келесі терезе бейнеленеді.

Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын пайдаланып, «Қайта оралу» батырмасы
арқылы алдындағы терезеге өтуге болады.
Еңбек қорлары туралы мәліметтер

пиктограмма көмегімен редакциялануы немесе

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер
көмегімен қосылады.

пиктограмма

«Жұмыстарды сатып алу кездегі біліктілік туралы мәліметтер» нысанына ауысу кезде
«Қайта оралу» батырмасын басу қажет.
«Әрбір лот бойынша біліктілік туралы мәліметтерді толтыру» бөлімінің «Мәртебе»
бағандағы бейнеленген нысанда, Жүйе мәліметтерді толтыру сатысымен әрбір лот
бойынша ақпаратты бейнелейді.
 Егер мәліметтер толтырылмаса, «Деректер толтырылмады» мәртебесі бейнеленеді.
 Егер деректер жартылай толтырылған болса, «Деректер жартылай толтырылған»
мәртебесі бейнеленеді.
 Егер

деректер

толығымен

толтырылса,

«Деректер

толтырыды»

мәтебесі

бейнеленеді.

«Файлды таңдаңыз» батырмасы көмегімен, бар болған жағдайда, растау құжаттарын
қоса

тіркеуге

болады.

Тіркелген

файлдарға

қол

қойып,

сақтау

қажет.

Назар аударыңыз! Растау құжаттарын қосымшаны қалыптастыруға дейін тіркеуге
болады. Егер қосымша қалыптасқан болса, онда «Қосымшаны жою» батырма көмегімен
қосымшаны жою қажет, Жүйе растау құжаттарын тіркеуге немесе мәліметтерді
редакциялауға рұқсат береді.
Қосымшаны қалыптастыру үшін «Қосымшаны қалыптастыру» батырмасын басу қажет.
Назар аударыңыз! Егер барлық лоттар бойынша «Мәртебе» бағанында «Деректер
толтырылған» мәні орнатылса, қосымшаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қосымшаны қалыптастырғанынан кейін, қалыптасқан қосымшаға қол қою қажет.
Қалыптасқан қосымшаға қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет. Файлды жою
үшін «Қосымшаны жою» батырмасына басу қажет.

Назар аударыңыз! Барлық немесе бірнеше лоттар бойынша қызметтерді сатып алу кезде
Өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас немесе жекелей ұқсас мәліметті толтыру
жағдайда, бірдей мәліметтерді қайта-қайта толтыра бермей үшін, бір лоттан екінші лотқа
(тарға) деректерді көшіру қызметін пайдалану қажет. Ол үшін «Әрбір лот бойынша
мәліметтерді толтырыңыз» бөліміндегі «Лотты таңдау» бағанында мәліметтерді көшіру
қажет лоттарды таңдау қажет.

Одан әрі «Таңдалған лоттар бойынша қол жетімді әрекеттер» бөлімінде «Лоттан
деректерді қою» мәнін таңдау қажет. «Лотты таңдау» бағанында белгіленген лоттарға
деректерді көшіру қажет лотты таңдап, «Қолдану» батырмасын басу қажет. «Қолдану»
батырмасы басылғанынан кейін, Портал деректерді көшіреді. Деректерді көшіргенінен
кейін, Портал жеке әрбір лот бойынша көшірілген мәліметтерді редакциялуға мүмкіндік
береді.

Назар аударыңыздар! Осыған сәйкес сатып алуларда қатысуға оның алдында берген
өтінімдерден жұмыстарды сатып алу кезде Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерін көшіру қажеттілігі туындағанда, басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру
функционалын қолдану қажет. Ол үшін «Басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру»
батырма қолданылады.

Ашылған нысандасатып алуға қатысуға оның алдында өтінім берілген, хабарландыру

нөмірін толтырып, «Табу» батырмасын басу қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестелеп ашылған нысанда, Жүйе Сіз
қатысқан лоттарды бейнелейді. Деректерді көшіру қажет лотты таңдау қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестеде Жүйе Сіз өтінім беріп отырған,
лоттарды бейнелейді. Оның алдындағы өтінімнен мәліметтер көшірілетін, лотты таңдау
қажет. Алдындағы өтінімнен мәліметтері көшірілетін, лотты таңдау қажет. Егер бірнеше
лоттарды көшіру қажет болса, онда бірнеше лотты таңдап алыңыз. Деректерді көшіру
үшін «Қолдану» батырмасын басу қажет.

Жүйе деректерді көшіріп, лоттың мәртебесін «Деректер толтырылған» дегенге өзгертеді.

Назар аударыңыз! Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді Жүйе сатып алу тәсілі
мен сатып алу нысан түрінің сәйкес келгенде ғана көшіруге мүмкіндік береді.
Назар аударыңыз! Егер әртүрлі өтінімдерден Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерді көшіру қажет болса, онда оларды кезекпен көшіру қажет, нақтылап
айтқанда алдымен жаңа өтінімде қажетті лотқа бір өтінімнен көшіріп, одан кейін келесі
өтінімнің нөмірін таңдап, жаңа өтінімде келесі лотты таңдау қажет.

Қызметтерді сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер
Сатып алу кезіндегі біліктілік туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды тіркеу
нысанында 6-қосымша (Қызметтерді сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтер) белсенді сілтемесіне басу қажет

Ашылған нысанда лот туралы деректерді толтыру үшін «іс-әрекет» бағанасындағы
редакциялау пиктограммасына басу қажет.

Бұдан әрі «өнім беруші көрсеткен қызметтердің көлемі», «жабдықтардың бар екендігі
туралы мәліметтер», «білікті қызметкерлер туралы мәліметтер» қосымша беттері бар
нысан көрсетіледі.
Назар аударыңыздар! «Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтер», «Білікті
қызметкерлер туралы мәліметтер» қосымша беттерінде мәліметтерді толтыру міндетті
болып табылады. Осы қосымша беттер бойынша мәліметтерді толтырмайынша, Жүйе
қосымшаны қалыптастыруға және өтінімді беруге жол бермейді. «Өнім беруші көрсеткен
қызметтердің көлемі» қосымша бетінде мәліметтерді толтыру міндетті болып табылмайды
(өнім берушімен көрсеткен қызметтер тәжірибесі жоқ болғанда).
Назар аударыңыздар! «Өнім беруші көрсеткен қызметтердің көлемі» қосымша бетінде
мәліметтерді толтырмаған, бірақ «Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтер»,
«Білікті қызметкерлер туралы мәліметтер» қосымша беттерінде мәліметтерді толтырған
жағдайда, Портал «Мәртебе» бағанында «Деректер толтырылған» деп бейнелейді, өйткені
«Орындалған жұмыстар бойынша деректер» қосымша беті толтыруға міндетті болып
табылмайды.
Назар аударыңыздар! «Орындалған жұмыстар бойынша деректер» қосымша бетінде
мәліметтерді толтырмаған, бірақ «Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтер», «Еңбек
қорлары туралы деректер»

қосымша беттерінде мәліметтерді толтырған

жағдайда,

Портал «Мәртебе» бағанында «Деректер толтырылған» деп бейнелейді, өйткені
«Орындалған жұмыстар бойынша деректер» қосымша беті толтыруға міндетті болып
табылмайды.

Өнім беруші көрсеткен қызметтердің көлемі туралы деректерді қосу үшін, «Өнім беруші
көрсеткен қызметтердің көлемі» қосымша бетіне өту қажет.

Одан әрі деректерді

пиктограмма көмегімен қосуға арналған нысан бейнеленеді.

Ашылған нысанда мәліметтерді тотырып, сақтау үшін «Сақтау» батырмасына, одан
кейін «Қайта оралу» батырмасын басу қажет.

Енгізілген

деректер

пиктограмма

көмегімен

редакциялануы

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер
көмегімен қосылады.

немесе
пиктограмма

Жабдықтардың бар екіндігі туралы мәліметтерді қосу үшін, «Жабдықтардың бар екіндігі
туралы мәліметтер» қосымша бетіне өту қажет.

Бұдан әрі

пиктограмма көмегімен деректерді қосуға арналған нысан ашылады.

Ашылған нысанда мәліметтерді толтыру. Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау»
батырмасына басып, одан кейін «Қайта оралу» батырмасын пайдалану қажет.

Енгізілген

деректер

пиктограмма

көмегімен

редакциялануы

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер

немесе
пиктограмма

көмегімен қосылады.

Білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді қосу үшін «Білікті қызметкерлер туралы
мәліметтер» қосымша бетіне өту қажет.

Бұдан әрі

пиктограмма көмегімен деректерді қосуға арналған нысан ашылады.

Білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді толтыруға арналған ашылған нысанда ЖСК

бар қызметкерлердің ЖСК толтырып, «Табу» батырмасын басу қажет. Жүйе аты-жөні,
азаматтығы, құжаттары туралы мәліметтерді автоматты түрде толтырады. Одан кейін
жүйемен толтырылмаған қалған мәліметтерді толтыру қажет.
Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасына басып, «Қайта оралу» батырмасына
басу қажет.

ЖСК жоқ қызметкерлер туралы мәліметтерді толтыру үшін, «ҚР азаматы болып
табылмайды (ЖСК жоқ)» батырмасын басып, ашылған нысанда мәліметтерді толтырып,
«Сақтау» батырмасын басу қажет.

Енгізілген

деректер

пиктограмма

көмегімен

редакциялануы

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер

немесе
пиктограмма

көмегімен қосылады.

«Қызметтерді сатып алу кезіндегі біліктілігі туралы мәліметтер» нысанға ауысу үшін,
«Қайта оралу» батырмасына басу қажет.
«Файлды таңдаңыз» батырмасы көмегімен, бар болған жағдайда, растау құжаттарын
қоса

тіркеуге

болады.

Тіркелген

файлдарға

қол

қойып,

сақтау

қажет.

Назар аударыңыз! Растау құжаттарын қосымшаны қалыптастыруға дейін тіркеуге
болады. Егер қосымша қалыптасқан болса, онда «Қосымшаны жою» батырма көмегімен
қосымшаны жою қажет, Жүйе растау құжаттарын тіркеуге немесе мәліметтерді
редакциялауға рұқсат береді.
Қосымшаны қалыптастыру үшін «Қосымшаны қалыптастыру» батырмасын басу қажет.
Назар аударыңыз! Егер барлық лоттар бойынша «Мәртебе» бағанында «Деректер
толтырылған» мәні орнатылса, қосымшаны қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Қосымшаны қалыптастырғанынан кейін, қалыптасқан қосымшаға қол қою қажет.
Қалыптасқан қосымшаға қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет. Файлды жою
үшін «Қосымшаны жою» батырмасына басу қажет.

«Әрбір лот бойынша біліктілік туралы мәліметтерді толтыру» бөлімінің «Мәртебе»
бағандағы бейнеленген нысанда, Жүйе мәліметтерді толтыру сатысымен әрбір лот
бойынша ақпаратты бейнелейді.
 Егер мәліметтер толтырылмаса, «Деректер толтырылмады» мәртебесі бейнеленеді.
 Егер деректер жартылай толтырылған болса, «Деректер жартылай толтырылған»
мәртебесі бейнеленеді.

Назар аударыңыз! Барлық немесе бірнеше лоттар бойынша қызметтерді сатып алу кезде
Өнім берушінің біліктілігі туралы ұқсас немесе жекелей ұқсас мәліметті толтыру
жағдайда, бірдей мәліметтерді қайта-қайта толтыра бермей үшін, бір лоттан екінші лотқа
(тарға) деректерді көшіру қызметін пайдалану қажет. Ол үшін «Әрбір лот бойынша
мәліметтерді толтырыңыз» бөліміндегі «Лотты таңдау» бағанында мәліметтерді көшіру
қажет лоттарды таңдау қажет.

Одан әрі «Таңдалған лоттар бойынша қол жетімді әрекеттер» бөлімінде «Лоттан
деректерді қою» мәнін таңдау қажет. «Лотты таңдау» бағанында белгіленген лоттарға
деректерді көшіру қажет лотты таңдап, «Қолдану» батырмасын басу қажет. «Қолдану»
батырмасы басылғанынан кейін, Портал деректерді көшіреді. Деректерді көшіргенінен
кейін, Портал жеке әрбір лот бойынша көшірілген мәліметтерді редакциялуға мүмкіндік

береді.

Назар аударыңыздар! Осыған сәйкес сатып алуларда қатысуға оның алдында берген
өтінімдерден жұмыстарды сатып алу кезде Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерін көшіру қажеттілігі туындағанда, басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру
функционалын қолдану қажет. Ол үшін «Басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру»
батырма қолданылады.

Ашылған нысанда, оның алдында

сатып алуға өтінімді берген, хабарландырудың

нөмірін толтырып, «Табу» батырманы басу қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестелеп ашылған нысанда, Жүйе Сіз
қатысқан лоттарды бейнелейді. Деректерді көшіру қажет лотты таңдау қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестеде Жүйе Сіз өтінім беріп отырған,
лоттарды бейнелейді. Оның алдындағы өтінімнен мәліметтер көшірілетін, лотты таңдау
қажет. Алдындағы өтінімнен мәліметтері көшірілетін, лотты таңдау қажет. Егер бірнеше
лоттарды көшіру қажет болса, онда бірнеше лотты таңдап алыңыз. Деректерді көшіру
үшін «Қолдану» батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді көшіріп, «Деректер
толтырылған» деп лоттың мәртебесін өзгертеді.

Жүйе деректерді көшіріп, лоттың мәртебесін «Деректер толтырылған» дегенге өзгертеді.

Назар аударыңыз! Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді Жүйе сатып алу тәсілі
мен сатып алу нысан түрінің сәйкес келгенде ғана көшіруге мүмкіндік береді.
Назар аударыңыз! Егер әртүрлі өтінімдерден Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерді көшіру қажет болса, онда оларды кезекпен көшіру қажет, нақтылап
айтқанда алдымен жаңа өтінімде қажетті лотқа бір өтінімнен көшіріп, одан кейін келесі
өтінімнің нөмірін таңдап, жаңа өтінімде келесі лотты таңдау қажет.

Жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезінде
тең орындаушылар) туралы мәліметтер
Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды тіркеу нысанында 10қосымша (Жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету
кезінде тең орындаушылар) туралы мәліметтер) белсенді сілтемесіне басу қажет

Ашылған нысанда лот туралы деректерді толтыру үшін «іс-әрекет» бағанасындағы
редакциялау пиктограммасына басу қажет.

Бұдан әрі

пиктограмманың көмегімен деректерді қосу үшін нысан көрсетіледі

Ашылған нысанда ЖСН/БСН бар қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді толтыру үшін
«ЖСН/БСН жоқ заңды тұлғаларға (жеке тұлғаларға) арналған» қосымша бетіне өту қажет.

ЖСН/БСН енгізіңіз және

батырмаға басыңыз.

Деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасына басуыңыз қажет.

ЖСН/БСН бар қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді толтыру үшін «ЖСН/БСН жоқ
заңды тұлғаларға (жеке тұлғаларға) арналған» қосымша бетіне өту қажет. Мәліметтерді
толтыру және деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасына басыңыз, одан кейін
«Қайта оралу» батырмасына басыңыз.

«Файлды таңдаңыз» батырмасының көмегімен растау құжаттарды тіркеу қажет.
Біліктілігі туралы мәлімет толтырылғаннан кейін «Қосымшаны қалыптастыру»
батырмасына басу қажет. Файлды жасағаннан кейін қалыптастырылған файлға қол қою
қажет. Файлға қол қою үшін «Қол қою» батырмасына басыңыз.

Екінші санаттағы рұқсаттарды сұрату және қосу
Өтінімге рұқсат берілген құжаттарды тіркеу үшін құжаттарды тіркеу нысанында
«Рұқсаттар» белсенді сілтемесіне басу қажет. Тіркеу нысаны көрсетіледі. Егер

қолданыстағы рұқсаттар (соңғы 24 сағат ішінде алынған) болса, рұқсат деректері бар
жолға қанатбелгі қою арқылы талап етілетін рұқсатты таңдауды жүзеге асыру қажет.
Тіркелген рұқсатты қарап шығу «Өтінімге тіркелген рұқсат құжаттары» қосымша
бетінде жүзеге асырылады.

Егер

қолданыстағы

рұқсаттар

болмаған

жағдайда,

«Рұқсат

құжаттарды

алу»

батырмасына басу қажет.

Іздеуді фильтрлер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Рұқсатты жаңарту
үшін «Жаңарту» батырмасына басуыңыз қажет. Жіберілген сұратулар «Рұқсат берілген
құжаттар бойынша сұратулар» қосымша бетінде көрсетіледі.

«Өңдеуге жіберілді» рұқсатының мәртебесі сауалдың жіберілгенін және жүйеде
өңделетіндігін білдіреді. «Өңделді» мәртебесі сауалдың орындалғанын білдіреді.
Алынған рұқсаттар «алынған рұқсат құжаттары» терезесінен көрсетіледі.

Бірінші санаттағы рұқсатты сұрату және қосу (лицензиялар)
Лицензияларды сұрату және қосу бойынша функционал рұқсаттарды қосу бойынша
функционалға ұқсас орындалады.

«Салық берешегінің жоқ екендігі туралы мәліметтерді» жеке кабинетінен сұрату
Салық берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді жеке кабинетінен алу үшін
«Қатысушы бейіні – Салық берешегі туралы деректер» бөлігіне өту қажет.

Көрсетілген нысанда «Жаңа мәліметтерді алу» батырмасына басыңыз.

Жүйе МКК ОСДШ АЖ-не сауалды жібереді, және сауалдың сәтті жіберілгені туралы
төмендегі хабарламаны көрсетеді, сауалдың мәртебесі «Өңделуге жіберілді» болады.
Ескертпе: сауалдың өңделуі 5-10 минут ішінде орындалады.

Сауал өңделгенінен кейін, сәтті өңделуден өткенде сауал мәртебесі «Өңделген» дегенге
өзгеріп, жүйемен сауалды қабылдау күні және уақыты тіркеледі.
Салық берешегі жоқ (бар) туралы мәліметтерді алу барысында қателер туындаған
жағдайда, сауалдың мәртебесі «Қате» дегенге өзгеріп, салық берешегі туралы мәліметті
қайтадан алуға болады.
Салық берешегі туралы мәліметтерді қарап шығу үшін «Қарап шығу» батырмасын
қолданып орындауға болады.

Баға ұсынысын толтыру
Экранға барлық міндетті құжаттарды тіркегеннен және қол қойғаннан кейін баға
ұсынысын толтыру нысаны көрсетіледі. «Өнім берушінің бір бірлігі үшін бағасы»
жолында бағаны көрсету қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнім берушімен өтінімді берген кезде, сатып алу «Объектілер
құрылысының жобаларын кешенді ведомстводан тыс сараптама бойынша» болса, онда
«Баға ұсынысын толтыру» қадамында, Жүйе өнім берушімен ұсынылған баға ұсынысы
демпингті есептеуге бөлінген, сомадан төмен болуын тексереді. Егер баға ұсынысы
демпингті есептеуге бөлінген сомадан төмен көрсетілсе, онда Жүйе қате туралы
хабарламаны бейнелейді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өтінімді бергеннен кейін енгізілген баға ұсыныстары
шифрланатын болады және сіз оларды көре алмайсыз. Өнім берушінің берген бағасы
туралы ақпаратты сақтау үшін «Басып шығару» батырмасына басу қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жүйе келесі жағдайларда демпингке тексеруді жүзеге асырады:
o Егер сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс», және хабарландыруда «ТЭН-мен және ЖСҚмен жұмыс» жолы толтырылса, онда жүйе мынаны салыстырады: лот бойынша (өнім
беруші ұсынған) баға ұсынысының сомасы «Демпингті есептеуге арналған сома»
жолында көрсетілген бағаның 5 %-на қарағанда, төмен. Егер төмен болса, онда
ақпараттық хабарламаны көрсетеді: Сіз көрсеткен баға ұсынысы демпингті есептеу үшін
бөлінген соманың 5%-на қарағанда, төмен. Осыған орай, келісім жасау кезінде келісімнің
орындалуын қамтамасыз етуге қосымша ретінде {келісімді қамтамасыз ету сомасы
есептеледі} теңге көлеміндегі соманы енгізу қажет.
o Егер сатып алу мәнінің түрі «Жұмыс», және хабарландыруда «ТЭН/ЖСҚ
әзірлеуге арналған жұмыс» жолы толтырылса, онда жүйе мынаны салыстырады:

лот бойынша (өнім беруші ұсынған) баға ұсынысының сомасы «Демпингті
есептеуге арналған сома» жолында көрсетілген бағаның 10 %-на қарағанда, төмен.
Егер төмен болса, онда ақпараттық хабарламаны көрсетеді: Сіз көрсеткен баға
ұсынысы демпингті есептеу үшін бөлінген сомадан 10%-ға қарағанда, төмен.
Осыған орай, келісім жасау кезінде келісімнің орындалуын қамтамасыз етуге
қосымша ретінде {келісімді қамтамасыз ету сомасы есептеледі} теңге
көлеміндегі соманы енгізу қажет.
o Егер сатып алу мәнінің түрі «Қызмет», және хабарландыруда «Инжинирингілік
қызмет», «Демпингті есебімен қызмет» жолақтары ғана толтырылса, онда жүйе
мынаны салыстырады: лот бойынша (өнім беруші ұсынған) баға ұсынысының
сомасы демпингті есептеуге арналған соманың 10 %-на қарағанда, төмен. Егер
төмен болса, онда ақпараттық хабарламаны көрсетеді: Сіз көрсеткен баға ұсынысы
демпингті есептеу үшін бөлінген сомадан 10%-ға қарағанда, төмен. Осыған орай,
келісім жасау кезінде келісімнің орындалуын қамтамасыз етуге қосымша ретінде
{келісімді қамтамасыз ету сомасы есептеледі} теңге көлеміндегі соманы енгізу
қажет.
o Егер сатып алу мәнінің түрі «Қызмет», және хабарландыруда «Демпинг есебімен
қызмет» жолағы ғана толтырылса, онда жүйе мынаны салыстырады: лот бойынша
(өнім беруші ұсынған) баға ұсынысының сомасы конкурсқа бөлінген соманың 50 %
қарағанда төмен. Егер төмен болса, онда ақпараттық хабарламаны көрсетеді: Сіз
көрсеткен баға ұсынысы конкурсқа бөлінгенсоманың 50 %-ға қарағанда, төмен.
Осыған орай, келісім жасау кезінде келісімнің орындалуын қамтамасыз етуге
қосымша ретінде {келісімді қамтамасыз ету сомасы есептеледі} теңге
көлеміндегі соманы енгізу қажет.
Жүйе егер өнім беруші демпингті бағаны көрсеткен жағдайда ақпараттық хабарламаны
көрсетеді:

Өтінімді берердің алдында Өтінімді алдын ала қарау көрсетіледі. Деректерді тексергеннен
кейін «Өтінімді беру» командасына басу қажет.

Өтінімді берердің алдында Өтінімді алдын ала қарап шығуға болады. Деректерді
тексергеннен кейін «Өтінімді беру» командасына басу қажет.
«Өтінімді беру» басқаннан кейін «Сіз лотқа (тарға) арналған баға ұсынысының
көрсетілген сомасымен келісесіз бе?» растамасы көрсетіледі

«Иә» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе соңғы 24 сағат ішінде ОСШД АЖ-нен
сұрастырылған салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті кәсіби
зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік төлемдері бойынша берешегі бар болуы туралы
мәліметтердің жеке кабинетте болуын тексереді.
Егер жоқ болса, онда Жүйе Өнім берушіге қате туралы хабарламаны бейнелейді.

Егер бар болса, Жүйе бір теңге және одан жоғары көлемде салық берешегі және міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және әлеуметтік төлемдері
бойынша берешектің бар болуына тексереді.
Егер Өнім берушінің салық берешегі және міндетті жарналар бойынша берешегі болмаса,
немесе төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе лотқа (тарға) көрсетілген баға
ұсынысы сомасымен келісімін растау туралы нысанын бейнелейді.
Егер Өнім берушіде салық берешегі және міндетті төлемдер бойынша берешегі, немесе
төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.
Егер Өнім берушінің салық берегі және міндетті жарналар бойынша берешегі бар болса,
немесе төлеу мерзімін ұзарту келісім бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.

Тексеріс сәтті өткенінен кейін, өтінім жіберіліп, «Менің өтінімдерім» бөлімінде өтінім
мәртебесі «Берілді» деп бейнеленеді.

1.2.5.

Конкурстық өтінімді толықтыру

ВНИМАНИЕ! Үш жұмыс күн ішінде алдын ала рұқсат беру хаттамасы жариялануынан
кейін Камералды бақылаумен жүргізілетін тексерістер негізінде хабарландырудың
мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)» болғанда өтінімдерді толықтыру кезде,
алдын ала рұқсат беру хаттамасы өтінімдерді толықтырылуы аяқталғанынан кейін қайта
қаралуы мүмкін. Осыған байланысты, хабарландыру және лоттардың мәртебесі төмендегі
мәртебелерге ауысады:
 Хабарландыру мен лоттардың мәртебесі «АРХ (алдын ала рұқсат беру хаттамасы)
қайта қарау бойынша шешімді қабылдау» - бұл хабарлама Камералды
қадағалаумен жіберіліп, МС Ұйымдастырушысы АРХ қайта қарау шешімін немесе
сатып алуды қайта қараусыз жалғастыру шешімін қабылдайтынын білдіреді.
 Хабарландыру мен лоттардың мәртебесі «АРХ қайта қарау» - бұл алдын ала
рұқсат беру хаттамасы қайта қаралуда болып, жаңа алдын ала рұқсат беру
хаттамасы жарияланатынын білдіреді. Нақтылап айтқанда, Әлеуетті өнім берушіге

алдын ала рұқсат беру хаттамасы жарияланғанынан кейін жаңа қорытындыларды
қарап шығу қажет болады.
Жаңа алдын ала рұқсат беру хаттамасын қайта қарау және жариялаудан кейін өтінімдерді
толықтыруға қайта үш жұмыс күні беріледі. Бұл АХР қайта қаралған жағдайда ғана
орындалады.
Жаңа АРХ жариялаудан кейін:
 Егер оның алдында бас тартылған өнім берушіге барлық бас тартылған лоттар
бойынша рұқсат етілсе, онда оның толықтырылған өтінімі қорытындылау кезде
өтінімдерді қайта қарау үшін бейнеленбейді.
 Егер оның алдында рұқсат етілген өнім берушіден бас тартылса, онда өнім
берушіге үш жұмыс күн ішінде толықтыруға өтінімді беру қажет. Өтінімдерді
толықтыру мерзімдері хабарландыруда келтіріледі.
 Егер оның алдында бас тартылған өнім берушіге тағы басқа құжаттар бойынша
ХХХХ лоты бойынша рұқсат берілмесе; мысалы, бірінші АРХ өнім берушіден
«техникалық ерекшелік» құжаты бойынша бас тартылды, ал екінші АРХ-да
«өтінімді қамсыздандыру», «Біліктілігі туралы мәліметтер» құжаттары бойынша
бас тартылды, сонымен қатар «техникалық ерекшелік» құжаты бойынша өзгеріссіз
бас тартуын қалдырғанда, нәтижесінде жаңа АРХ-да өнім берушіден үш құжат
бойынша: ТЕ, өтінімді қамсыздандыру және Біліктілігі туралы мәліметтер бас
тарту болады. Ол үшін өнім берушіге толықтыруға өтінімді қайта беріп (оның
алдында берілген өтінім комиссия мүшелері мен өнім берушіге бейнеленбейді),
өтінімді толықтыруға лотты таңдап, құжатты толтыру қадамында өтінімді
қамсыздандыру және біліктілігі туралы мәлімет құжаттары бойынша файлдарды
ғана толықтыруға болады. Оның алдында толықтырлған техникалық ерекшелік
толықтыруға алдында берілген өтінімнен автоматты түрде көшіріледі. Оны
алмастыруға немесе өзгертусіз қалдыруға болады.
 Егер оның алдында өнім берушіден ХХХХ лоты бойынша бас тартылған болса, ал
АРХ қайта қаралғанынан кейін ХХХХ лоты бойынша жіберіп, УУУУ лоты
бойынша бас тартса, онда өнім берушіге үш жұмыс күн ішінде толықтыруға
өтінімді қайта беру қажет (оның алдында берілген өтінім комиссия мүшелері мен
өнім берушіге бейнеленбейді). Өтінімдерді толықтыру мерзімдері хабарландыруда
келтіріледі.
Біліктілік талаптары немесе конкурстық құжаттама талаптары бойынша өнім берушіден
бас тартылған жағдайда, өнім берушінің өтініміне «Бас тартылды» мәртебесі
тағайындалады.
Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)» болуы
тиіс..

Өтінімді іздеу үшін «Жұмыс кабинеті» бөліміне өтіп, «Менің өтінімдерім» мәзірін таңдап,
фильтрлер жиынтығы көмегімен өтінімді іздеу қажет. «Әрекет» жолындағы бас тартылған
өтінімнің жолында өтінімдерді қайта қабылдау басталу мерзімінде өтінімді толықтыруға
арналған
пиктограммасы қол жетімді болады.
Пиктограммаға басқаннан кейін «Сіз шын мәнінде өтінімді толықтырғыңыз келе ме?» ісәрекетін растау талабы бар терезе көрсетіледі.

Растаған жағдайда лоттарды қосу нысаны бейнеленеді.

Өнім

беруші

толықтыру

жүргізілетін

лоттарды

қанабелгісімен

белгілеп,

«Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу қажет. Жүйе «Таңдалғандарды қарап шығу»
бетіне автоматты түрде ауысуды іске асырады, «Әрі қарай» батырманы басу қажет.
Жүйе «Бас тартылған құжаттар» нысанына ауысуы іске асырылады.
Назар аударыңыздар! Құжаттар үнсіз келісім бойынша

белгісі қойылады.

Құжаттың белсенді сілтемесіне басып, құжаттарды редакциялау қажет.
Барлық құжаттар қосылғанынан кейін, «Өтінімді толықтыру» батырмасын басу қажет.
Сәтті ұсыну жағдайда өтінімге «Берілді (толықтыру)» мәртебесі тағайындалады.
Ескертпе: қажет болған жағдайда толықтырылған өтінім

көмегімен өтінімдерді

толықтыру қабылдау мерзімі аяқталғанына дейін кері шақыртыла алады.

«Менің өтінімдерім» бөлігінде хабарландырудың осы нөмірі бойынша барабар нөмірлі
екі өтінім бейнеленеді. Бірінші өтінім «Бас тартылды» мәртебесіне ие болады.

1.2.6.

Өтінімді кері қайтару

«Менің өтінімдерім» бөлімінде өтінімдерді (толықтырулар) қабылдауды аяқтау мерзімі
басталғанға дейін берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда

пиктограмма

түріндегі «Кері қайтару» іс-әрекеті қолжетімді болады.
Ескертпе: хабарландыру мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» немесе
«Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)», өтінім мәртебесі не «Берілді», не «Берілді
(толықтыру)» болуы тиіс.

«Іс-әрекет» жолындағы пиктограммаға басқаннан кейін «Сіз шын мәнінде өтінімді кері
қайтарғыңыз келе ме?» іс-әрекетін растау талабы бар терезе көрсетіледі.

Бұл функционал «Өтінімді кері қайтару» батырма көмегімен, өтінімді қарап шығу
нысанда да қол жетімді.

Егер әрекет расталатын болса, өтінім мәртебесі «Кері қайтарылды» («Кері қайтарылды
(Толықтыру)») дегенге ауыстырылып, «Әрекет» жолында өтінімді редакциялауға
пиктограмма қол жетімді болады.

1.2.7.
Ашу хаттамасын жариялағаннан кейін өтінімдерді қарап шығу
Ашу хаттамасын жариялағаннан кейін Жүйе өнім берушіге, ол осы сатып алуға қатысқан
жағдйда, басқа да өнім берушілердің өтінімдерін қарап шығуға мүмкіндік береді. Басқа
өнім берушілердің өтінімдерін қарап шығу үшін жарияланған ашу хаттамасы бар
хабарландыруды ашу және «Рұқсат етілген іс-әрекеттер» мәзірінен «Өтінімдерді қарап
шығу» батырмасына басу қажет.

Ашылған нысанда өтінім нөмірі арқылы сілтемеге басыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша барлық
лоттар бойынша толықтай немесе жартылай сатып алудан бас тарту жүргізілсе, жүйе
сатып алудан бас тартуын ескере отырып, қорытындылар хаттамасының барлық
нұсқаларын

бейнелейді.

Бұл

кезде

жүйе

бас

тартуынсыз

ақпаратпен

хаттама

қортытындыларының бірінші нұсқасын, сонымен қатар бас тарту туралы ақпараты бар
екінші хаттаманы

бейнелейді. Қорытындылар хаттаманың барлық нұсқаларын

бейнелеу сатып алулардың барлық тәсілдеріне қатысты.
Бас тарту туралы ақпаратынсыз алдыңғы қорытындылар хаттамасы «Заңды күші жоқ»
мәртебемен бейнеленеді. Бас тарту ақпараты бар Қорытындылар соңғы хаттамасы «Заңды
күшке ие» мәртебесіне ие болады.

1.3. «Аукцион» тәсілімен сатып алуға қатысу
1.3.1. Хабарландыруды іздеу
Аукционға қатысуға өтінімді беру үшін Өнім беруші талап етілетін өтінімді іздеу қажет.
Ол үшін жеке кабинеттің бас бетіндегі «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өтіп,
«Хабарландыруларды іздеу» бөлігін таңдау қажет.

Экранда Сатып алулар беті бейнеленеді. Талап етілетін сатып алуды іздеуді фильтрлер
жиынтығы көмегімен іске асыруға болады, ол үшін «Іздеуді көрсету» батырмасын басу
ғана қажет. Іздеудің бір немесе бірнеше критерийін көрсету жеткілікті, және «Табу»
батырмасын басады. Егер іздеу критерийін өзгерту қажет болса, «Іздеу параметрлерін
алып тастау» батырмасын басу қажет.

Сатып алу туралы ақпаратты қарап шығу үшін, іздеу нәтижесі шыққанынан кейін,
«Хабарландыру атауы» жолында белсенді сілтемені басу қажет.

1.3.2. Хабарландыруды қарау
Хабарландыруды қарау нысаны өтінімдерді қабылдауын бастау және аяқтау мерзімдері
туралы деректерді қамтиды.
Хабарландыруды қарап шығу нысаны көрсетіледі, мұнда өтінімдердің қабылдануын
бастау және аяқтау мерзімдерін қарап шығуға болады.

«Жалпы мәліметтер» қосымша бетте сатып алу туралы жалпы ақпарат, Ұйымдастырушы
және акуциондық комиссияның құрамы туралы мәліметтер бейнеленеді.
«Лоттар» қосымша бетінде хабарландыру бойынша лоттар тізімі бейнеленеді, егжейтегжейді қарап шығу үшін лоттың нөмірімен белсенді сілтемені басу қажет.

«Құжаттама» қосымша бетінде құжаттар тізімі бейнеленеді.

Құжаттың шаблонын қарап шығу үшін құжаттын атауымен белсенді сілтемені басу қажет.
Конкурста қатысуға міндетті болатын құжаттар, «Иә» деген белгіге ие болады.
Қалыптасқан құжатты қарап шығу үшін «Өту» батырмасын басқанда, файлды жүктеуге
болатын, сілтеме және қол қойюшының ЭЦҚ туралы ақпараты бар нысан бейнеленеді.

1.3.3. Талқылау
Егер конкурстық құжаттама жобасына ескертулер, сондай-ақ тапсырыс берушіге,
мемлекеттік сатып алудың ұйымдастырушысына, мемлекеттік сатып алудың бірыңғай
ұйымдастырушысына, «Өнім беруші» рөлі бар пайдаланушыға конкурстық құжаттама
ережелерін түсіндіру туралы сауалдар болған жағдайда хабарландыру жарияланған
күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей «Құжаттаманың ережелерін талқылау»
функционалы қолжетімді болады. Ол үшін хабарландыруды қарап шығу нысанына өту
және «Құжаттама ережелерін талқылау» қосымша бетін ашу қажет.
Ескертпе: Хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды» болуы тиіс, бұл ретте
талқылауды аяқтау мерзімі басталмады.

«Хабарлама алуға жазылу» батырмасын басқанда, Жүйе жеткізушіге аталған сауалға басқа
жеткізушілермен сауал жіберу туралы хабарлама алуға жазылу мүмкіндігін береді.
«Хабарлама алудан бас тарту» батырмасын басқанда, Жүйе жеткізушіге басқа
жеткізушілермен сауал жіберу туралы хабарлама алудан бас тартуға мүмкіндік береді.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құжаттама ережелерін талқылау функционалы қолжетімді емес:
- егер қайталап сатып алу өткізу жүргізілген жағдайда.
«Хабарламаны жасау» батырманы басқанынан кейін, келесі нысан бейнеленеді

Осы нысан мынадай жолақтар мен басқару элементтерін қамтиды:
Жолдың атауы

Сипаттамасы

Сауал типі

Қолмен толтырылады. Мынадай мәндер таңдап алынады:
КҚ түсіндіру туралы сұрату;
КҚ-ге қойылатын ескерту;

Сауалдың

Қолмен толтырылады.

тақырыбы
Сауалдың

Қолмен толтырылады.

мәтіні
Жіберу

Батырманы басқанда Жүйе міндетті жолдардың толтырылғанына

Жолдың атауы

Сипаттамасы
тексеру жүргізеді.
Егер тексеру сәтті өтсе, Жүйе:
Сауалды сақтайды және сауал жіберу күні мен уақытын тіркейді,
Хатшының, Тапсырыс беруші мен Ұйымдастырушының жеке
кабинетіне сауалдың келіп түскендігі туралы хабарлама жібереді.

Отменить

Батырмаға басқан кезде Жүйе мынадай хабарламаны көрсетеді: «Сіз
шынымен де іс-әрекетті жойғыңыз келе ме?», бұл әрекетті растаған
кезде, Жүйе «Сауалды қалыптастыру» модальді терезені енгізілген
деректерді сақтамастан жабады және «Құжаттаманы талқылау»
қосымша бетін көрсетеді.

Сауалды

жасағаннан және жібергеннен кейін, «Хабарламаны қарау» нысаны

көрсетіледі.

1.3.4. Өтінімдерді құру және беру
Өтінімді хабарландыру нысанында беру үшін қолжетімді іс-әрекеттерден «Өтінімді құру»
таңдау қажет.
Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» болуы
тиіс.

Бұдан әрі өтінімді құру нысаны ашылады, өнім берушінің деректемелерін көрсету қажет.

Келесі қадамға өту үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет.
Егер сатып алу мүгедектердің қоғамдық бірлестіктері арасында жүргізілсе, Жүйе сатып
алуға консорциумдардың қатысуын шектейді. «Өтінімді құру» қадамында жүйе үнсіз
келісім бойынша «Консорциум болып табылмаймын» белсенді жолын бейнелейді, және
«Консорциум болып табыламын» дегенді таңдауға жол бермейді.

Өтінім жобасын жою және редакциялау
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімдерді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін
«Фильтрді көрсету» батырмасына басу қажет.

Өтінімді жою

пиктограмманың көмегімен, редакциялау

пиктограмманың

көмегімен орындалады.

1.3.4.1. Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу
Сатып алуға қатысу үшін лотты қосу нысаны көрсетіледі, қатысуға арналған лотты
қанатбелгімен белгілеу және «Таңдап алынғандарды қосу» батырмасына басу қажет.
Бұдан кейін «Әрі қарай» батырмасына басыңыз.

Жүйе таңдап алынған лоттарды қарап шығу бетіне көшуді жүзеге асырады.

Таңдап алынған лотты жою қажеттілігі туындағанда, талап етілетін лотты қанатбелгімен
белгілеген және «Өтінімнен лоттарды жою» батырмасына басу қажет, ал лотты өтінімдер
жобасына қосу қажет болған жағдайда «Лоттар» қосымша бетіне өткен және лотты
таңдауды жүзеге асырған жөн. Келесі бетке көшу үшін «Әрі қарай» батырмасына басу
қажет.

Сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттарды тіркеу
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар,
міндетті кәсіби зейнетақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі
туралы мәліметтерді өнім берушінің өтініміне тіркелмейді, осыған байланысты бұл
құжат «Құжаттама» қадамында жойылған. Алайда, «Өтінімді алдын ала қарап шығу»
қадамында өнім берушімен өтінімді беру кезде, Жүйе жеке кабинетінде соңғы 24 сағат
ішінде ОСШД АЖ-мен салық берешегі бар болуы және міндетті зейнетақылық жарналар,
міндетті кәсіби зейнеақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша берешегі бар
болуы туралы мәліметтердің бар болуын тексереді. Бар болған жағдайда, Жүйе бір теңге
және одан да жоғары көлемде салық берешегі бар болуы және міндетті зейнетақылық
жарналар, міндетті кәсіби зейнеақылық жарналар және әлеуметтік төлемдер бойынша
берешегі бар болуы туралы мәліметтердің бар болуын тексереді.
Егер Өнім берушіде салық берешегі және міндетті төлемдер бойынша берешегі, немесе
төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.
Егер Өнім берушінің салық берегі және міндетті жарналар бойынша берешегі бар болса,
немесе төлеу мерзімін ұзарту келісім бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.
Осыған байланысты өтінімді беру күні
мәліметтерді жеке кабинетінде сұрату қажет.

салық

берешектігі туралы өзекті

Егер сатып алуға қатысу үшін өнім беруші қандай да бір құжатты ұсыну қажет болған
жағдайда, «Міндеттілік» бағанында «Міндетті» белгісі қойылатын болады.
Аукционда міндетті қатысуға арналған құжаттар, «Міндеттілік» белгісіне ие болады

Құжаттаманың қандайда бір бөлігі файлдардың тіркелуін талап етсе, құжаттардың жалпы
тізімінде

құжаттың белсенді сілтемесіне басу қажет. Файлды тіркеуге арналған

бейнеленген терезеде «Файлды таңдаңыз» батырманы басыңыз.

Талап етілетін файлды іздеуге арналған терезе ашылады. Файл таңдалғанынан кейін, оған
ЭЦҚ көмегімен қол қойып, «Сақтау» батырмасын басу қажет.

«Файлдарды қосу» батырма көмегімен қосымша файлдар қосылады. Құжаттар тізіміне
қайтарылу үшін «Құжаттар тізіміне қайта оралу» батырмасын басу қажет.

Тіркелуден кейін құжаттың белгісі

дегенге ауысады.

Аукционға қатысуы туралы келісімді қалыптастыру
Аукционға қатысатыны туралы келісіммен танысу және оған қол қою үшін құжаттың
атауы бар белсенді сілтемесіне басу талап етіледі.

Қосымша нысаны бейнеленеді.

«Келісімді қабылдау» батырмасына басу қажет, жүйе PDF форматында файлды
қалыптастырады. Келісімді қарау үшін файлдың белсенді сілтемесіне басу қажет, қол қою
үшін «Қол қою» батырмасына басу қажет.

Техникалық ерекшелікті жасау
Техникалық ерекшелікті жасау үшін құжаттар тізімінен 2-қосымша (Техникалық
ерекшелік) сілтемесіне басу қажет. Ашылған терезеден «Тех.ерекш.» сілтемесіне басу
қажет.

Техникалық ерекшелік нысанында міндетті жолақтарды толтыру, «Сақтау» батырмасын,
одан соң «Техникалық ерекшелікті бекіту» батырмасын басу талап етіледі.

Техникалық ерекшелікті бекіткеннен кейін жасалған техникалық ерекшелікке қол қою
және жою үшін батырмалар көрсетіледі.

Қалыптасқан файлды белсенді сілтемеге басып, жүктеуге болады.
Ескертпе: сондай-ақ техникалық ерекшелік қол қойылғаннан кейін жойылуға жатады.

Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер
Тауарларды сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді қосу үшін
құжаттарды тіркеу нысанында 5-қосымша (Тауарларды сатып алу кезіндегі өнім
берушінің біліктіліг туралы мәліметтер) белсенді сілтемесіне басу қажет.

Лоттар тізімі бар нысан бейнеленеді.
Назар аударыңыз! Тауарды жеткізу (өндіру) жұмыс тәжірибесі жоқ болған жағдайда,
Жүйе, егер «Лот бойынша деректер жоқ» мәртебесі орнатылса, бос қосымшаны
қалыптастырып, тауарды сатып алу кезде біліктілік туралы мәліметтерсіз өтінімді беруге
мүмкіндік береді.
«Деректер жоқ» мәртебесін толтыру үшін, «Лотты таңдау» бағанда тауарды жеткізу
(өндіру) жұмыс тәжірибесі жоқ лотты немесе бірнеше лотты таңдау қажет. «Таңдалған
лоттар бойынша қол жетімді әрекеттер» бөлімінде «Деректер жоқ» мәнін таңдап,
«Қолдану» батырмасын басу қажет.

Лот туралы деректерді толтыру үшін, «Әрекеттер» бағанда редакциялау пиктограммасына
басу қажет.

Одан әрі «Жеткізілген (өндірілген) тауарлар бойынша деректер» қосымша бетімен нысан
бейнеленеді.
Деректерді қосу үшін

пиктограммаға басу қажет.

«Жеткізілген (өндірілген) тауарлар бойынша деректер» нысанында тауарлар, жеткізу
орны, Тапсырыс беруші және растау құжаты туралы ақпаратты толтыру қажет.

Жолдарды толтырғанынан кейін «Сақтау» батырмасын басып, «Қайта оралу» батырмасын
басу қажет.
Ескертпе: «Тапсырыс беруші» бөлімінде «Атауы» және «Телефонның нөмірі» жолы,
Тапсырыс беруші жүйеге тіркелген жағдайда, батырмаға басқаннан кейін автоматты
түрде толтырыла алады. Бұл ретте «ЖСН/БСН» жолағы Тапсырыс берушінің
ЖСН/БСН дұрыс мәнімен толтырылуы тиіс.
«Жеткізілген

(өндірілген)

тауарлар

бойынша

деректер»

нысанында

деректер

сақталғанынан кейін, файлды редакциялау және жою мүмкіндігі туындайды.
пиктограмма көмегімен басқа тауар бойынша деректерді қосуға болады.

«Тауарларды сатып алу кезде біліктілік туралы мәліметтер» нысанына ауысу кезде «Қайта
оралу» батырмасын басу қажет.
«Әрбір лот бойынша біліктілік туралы мәліметтерді толтыру» бөлімінің «Мәртебе»
бағандағы бейнеленген нысанда, Жүйе мәліметтерді толтыру сатысымен әрбір лот
бойынша ақпаратты бейнелейді.
 Егер мәліметтер толтырылмаса, «Деректер толтырылмады» мәртебесі бейнеленеді.

 Егер деректер жартылай толтырылған болса, «Деректер жартылай толтырылған»
мәртебесі бейнеленеді.
 Егер

деректер

толығымен

толтырылса,

«Деректер

толтырыды»

мәтебесі

бейнеленеді.

«Файлды таңдаңыз» батырмасы көмегімен, бар болған жағдайда, растау құжаттарын
қоса тіркеуге болады. Тіркелген файлдарға қол қойып, сақтау қажет.

Назар аударыңыз! Растау құжаттарын қосымшаны қалыптастыруға дейін тіркеуге
болады. Егер қосымша қалыптасқан болса, онда «Қосымшаны жою» батырма көмегімен
қосымшаны жою қажет, Жүйе растау құжаттарын тіркеуге немесе мәліметтерді
редакциялауға рұқсат береді.
Қосымшаны қалыптастыру үшін «Қосымшаны қалыптастыру» батырмасын басу қажет.
Назар аударыңыз! Егер барлық лоттар бойынша «Мәртебе» бағанында «Деректер
толтырылған» немесе «Лот бойынша деректер жоқ» мәні

орнатылса, қосымшаны

қалыптастыруға мүмкіндік береді (тауарды жеткізу (өндіру) жұмыс тәжірибесі жоқ
болған жағдайда).

Қосымшаны қалыптастырғанынан кейін, қалыптасқан қосымшаға қол қою қажет.
Қалыптасқан қосымшаға қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет. Файлды жою
үшін «Қосымшаны жою» батырмасына басу қажет.

Назар аударыңыздар! Осыған сәйкес сатып алуларда қатысуға оның алдында берген
өтінімдерден жұмыстарды сатып алу кезде Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерін көшіру қажеттілігі туындағанда, басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру
функционалын қолдану қажет. Ол үшін «Басқа сатып алудан мәліметтерді көшіру»
батырма қолданылады.

Ашылған нысанда, оның алдында

сатып алуға өтінімді берген, хабарландырудың

нөмірін толтырып, «Табу» батырманы басу қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестелеп ашылған нысанда, Жүйе Сіз
қатысқан лоттарды бейнелейді. Деректерді көшіру қажет лотты таңдау қажет.

«№ {оның алдында өтінім

берілген хабарландыру нөмірі} хабарландыру бойынша

лоттан біліктілігі туралы мәліметтерді көшіру» кестеде Жүйе Сіз өтінім беріп отырған,
лоттарды бейнелейді. Оның алдындағы өтінімнен мәліметтер көшірілетін, лотты таңдау
қажет. Алдындағы өтінімнен мәліметтері көшірілетін, лотты таңдау қажет. Егер бірнеше
лоттарды көшіру қажет болса, онда бірнеше лотты таңдап алыңыз. Деректерді көшіру
үшін «Қолдану» батырмасын басу қажет. Жүйе деректерді көшіріп, «Деректер
толтырылған» деп лоттың мәртебесін өзгертеді.

Жүйе деректерді көшіріп, лоттың мәртебесін «Деректер толтырылған» дегенге өзгертеді.

Назар аударыңыз! Өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді Жүйе сатып алу тәсілі
мен сатып алу нысан түрінің сәйкес келгенде ғана көшіруге мүмкіндік береді.
Назар аударыңыз! Егер әртүрлі өтінімдерден Өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтерді көшіру қажет болса, онда оларды кезекпен көшіру қажет, нақтылап
айтқанда алдымен жаңа өтінімде қажетті лотқа бір өтінімнен көшіріп, одан кейін келесі
өтінімнің нөмірін таңдап, жаңа өтінімде келесі лотты таңдау қажет.

Екінші санаттағы рұқсаттарды сұрату және қосу
Өтінімге рұқсат берілген құжаттарды тіркеу үшін құжаттарды тіркеу нысанында «Екінші
санатты

рұқсаттар»

белсенді

сілтемесіне

басу

қажет.

Тіркеу нысаны көрсетіледі. Егер қолданыстағы рұқсаттар (соңғы 24 сағат ішінде алынған)
болса, рұқсат деректері бар жолға қанатбелгі қою арқылы талап етілетін рұқсатты
таңдауды жүзеге асыру қажет. Тіркелген рұқсатты қарап шығу «Өтінімге тіркелген рұқсат
құжаттары» қосымша бетінде жүзеге асырылады.

Егер рұқсат құжаттары жоқ болса, онда «Рұқсат құжаттарды алу» батырмасына басу
қажет.

Егер қолданыстағы рұқсаттар болмаған жағдайда, «Рұқсат құжаттарды алу» батырмасына
басу қажет.

Іздеуді фильтрлер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Рұқсатты жаңарту
үшін «Жаңарту» батырмасына басуыңыз қажет. Жіберілген сұратулар «Рұқсат берілген
құжаттар бойынша сұратулар» қосымша бетінде көрсетіледі.

«Өңдеуге жіберілді» рұқсатының мәртебесі сауалдың жіберілгенін және жүйеде
өңделетіндігін білдіреді. «Өңделді» мәртебесі сауалдың орындалғанын білдіреді. Алынған
рұқсаттар «алынған рұқсат құжаттары» терезесінен көрсетіледі.

Ескертпе: рұқсат құжаттарын сұрату бойынша функционалы «Қатысушының бейіні» «Менің рұқсат құжаттарым» бөліміне өтінімдерді жасамай-ақ қолжетімді болады.

Электрондық лицензияларды сұрату және қосу
Лицензияларды сұрату және қосу бойынша функционал рұқсаттарды қосу бойынша
функционалға ұқсас орындалады.

«Салық берешегінің доқ екендігі туралы» мәліметтерді жеке кабинетінде
сұрату
Салық берешегінің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді жеке кабинетінен алу үшін
«Қатысушы бейіні – Салық берешегі туралы деректер» бөлігіне өту қажет.

Ашылған нысанда «Жаңа мәліметтерді алу» батырмаға басу қажет.

Жүйе МКК «ОСШД» АЖ-ға сауал жібереді, сәтті жіберген жағдайда, төмендегідей
хабарлама бейнелеп, сауал мәртебесі «Өңделуге жіберілді» болады.
Ескертпе: сауалдың өңделу уақыты 5-10 минутты құрайды.

Сауал өңделгенінен кейін, сәтті өңделуден өткенде сауал мәртебесі «Өңделген» дегенге
өзгеріп, жүйемен сауалды қабылдау күні және уақыты тіркеледі.
Салық берешегі жоқ (бар) туралы мәліметтерді алу барысында қателер туындаған
жағдайда, сауалдың мәртебесі «Қате» дегенге өзгеріп, салық берешегі туралы мәліметті
қайтадан алуға болады.
Салық берешегі туралы мәліметтерді қарап шығу үшін «Қарап шығу» батырмасын
қолданып орындауға болады.

Баға ұсынысын толтыру
Барлық міндетті құжаттар тіркегелгеннен және қол қойылғаннан кейін экранда баға
ұсынысын толтыру нысаны көрсетіледі. Өнім берушінің бір бірлігі үшін бағасы жолында
бағаны көрсету қажет.
Назар

аударыңыз!

Өтінімді

бергеннен

кейін

енгізілген

баға

ұсыныстары

шифрланатын болады және сіз оларды көре алмайсыз. Өнім берушінің берген
бағасы туралы ақпаратты сақтау үшін «Басып шығару» батырмасына басу қажет.

«Әрі қарау» батырманы басқаннан кейін, ЭЦҚ көмегімен өтінімге қол қою қажет. Өтінімді
беру алдында Өтінімді алдын ала қарап шығу бейнеленеді. Деректерді тексергенінен
кейін, «Өтінімді беру» командасын басу қажет.

«Өтінімді беру» батырмасына басқаннан кейін іс-әрекетті растау өтініші бар хабарлама
көрсетіледі: «Сіз лотқа (тарға) арналған баға ұсыныстарының көрсетілген сомасымен
келісесіз бе?»

Расталған жағдайда өтінімге «Берілді» мәртебесі беріледі.

Өтінімді беру алдында Өтінімді алдын ала қарап шығу бейнеленеді. Деректерді
тексергеннен кейін «Өтінімді беру» командасын басу қажет.

«Өтінімді беру» батырмасына басқаннан кейін «Сіз лотқа (тарға) арналған баға
ұсыныстарының көрсетілген сомасымен келісесіз бе?» Растау бейнеленеді.

«Иә» батырмасын басқаннан кейін, Жүйе соңғы 24 сағат ішінде ОСШД АЖ-нен
сұрастырылған салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті кәсіби
зейнетақылық жарналар мен әлеуметтік төлемдері бойынша берешегі бар болуы туралы
мәліметтердің жеке кабинетте болуын тексереді.
Бар болмаса, Жүйе өнім берушіге қате туралы хабарламаны бейнелейді.

Егер бар болса, Жүйе бір теңге және одан жоғары көлемде салық берешегі және міндетті
зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы жарналары және әлеуметтік төлемдері
бойынша берешектің бар болуына тексереді.
Егер Өнім берушіде салық берешегі және міндетті төлемдер бойынша берешегі, немесе
төлеу мерзімін ұзарту келісімі бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.
Егер Өнім берушінің салық берегі және міндетті жарналар бойынша берешегі бар болса,
немесе төлеу мерзімін ұзарту келісім бар болса, онда Жүйе қате туралы хабарландыруды
бейнелейді.

Сәтті тексеруден өткенінен кейін, өтінім жіберіліп, «Менің өтінімдерім» бөлігінде
өтінімнің мәртебесі «Берілді» деп бейнеленеді.

1.3.5. Өтінімді толықтыру
Алдын ала рұқсат беру хаттаманы жариялаудан кейін Алдын ала рұқсат беру хаттаманың
қорытындыларымен танысу мақсатында өнім берушілерге шақырудың автоматты түрде
жіберілуі іске асырылады. Оған өту үшін Хабарландыруды қарап шығу нысанына өту
қажет.

Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)» болуы
тиіс.

Әлеуетті өнім берушіден бас тарту шешімі қабылданған, қорытындылар мен құжаттар
тізбесімен танысу үшін, «Алдын ала рұқсат беру хаттамасы» бөлімінде «Хаттаманы
қарау» батырмасына басу қажет.

Ескертпе! МС заңының 6 бабына сәйкес өнім берушіден, конкурстық комиссияның басқа
мүшелері рұқсат бергеніне қарамастан, комиссияның бір мүшесі бас тартқанда, Жүйе өнім
беруші қатысып отырған, өтінімнің және барлық лоттардың мәртебесін «Қайта беру
құқығынсыз бас тартылды» мәртебесіне ауыстырады. Бұл кезде өнім берушімен өтінім
берілген, барлық лоттар бойынша өз өтінімін қайталап беруге немесе толықтыруға
мүмкіндігі болмайды.

«Өтінімді қамсыздандыру» құжаты бойынша өнім берушіден «Қайта беру құқығынсыз бас
тарту» шешімімен конкурстық комиссияның өнім берушінің өтініміндегі барлық лоттар
бойынша басқа мүшелері рұқсат бергеніне қарамастан, комиссияның бір мүшесі бас
тартқанда, Жүйе өнім берушінің өтініміндегі лоттар мәртебесін, сонымен қатар өтінім
мәртебесін «Қайта беру құқығынсыз бас тартылды» деп ауыстырады. Бұл кезде өнім
беруші өтінімді берген барлық лоттар бойынша өз өтінімін толықтыра немесе қайта бере
алмайды.
Егер өнім беруші біліктілік талаптары немесе конкурстық құжаттама талаптары
бойынша жіберілмесе, өнім берушінің өтініміне «Бас тартылды» деген мәртебе беріледі.

«Бас тартылды» мәртебемен өнім беруші қатысқан лоттар бойынша өнім берушіден бас
тарту кезде, жетіспейтін құжаттарды қайта беру/әкелуге мүмкіндік беріледі.
Өтінімдерді қайта қабылдауы басталу күнінде өтінімді толтыруға арналған «Әрекет»
жолында
пиктограмма қол жетімді болады.

Пиктограммаға басқаннан кейін «Сіз шын мәнінде өтінімді толықтырғыңыз келе ме?» ісәрекетін растау талабы бар терезе көрсетіледі.

Растаған жағдайда, әлеуетті өнім берушіден бас тарту шешімі қабылданған, құжаттар
тізбесімен танысу үшін нысан көрсетіледі. «Құжаттардың тобы және атауы» бөліміндегі
қабылданбаған құжаттарды қарап шығу нысанында конкурстық комиссияның мүшелері
өнім берушіден бас тартқан құжаттың сілтемесіне басу және дұрыс құжатты қоса тіркеу
қажет.

Жүйе дұрыс құжатты тіркей алу орнын бейнелейді.

Барлық құжаттар қосылғанынан кейін, «Өтінімді толықтыру» батырмасына басу қажет.

Сәтті беру кезде, өтінімге «Берілді (толықтыру) мәртебесі тағайындалады».

1.3.6. Өтінімді кері қайтару
«Менің өтінімдерім» бөлімінде өтінімдерді (толықтыруларды) қабылдауды аяқтау мерзімі
басталғанға дейін берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда
пиктограмма
түріндегі «Кері қайтару» іс-әрекеті қолжетімді болады.
Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» немесе
«Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)» болып, өтінім мәртебесі «Берілді», немесе
«Берілді (толықтыру)» болуы тиіс.

Сондай-ақ осы іс-әрекетті «Өтінімді кері қайтару» батырмасының көмегімен, берілген
өтінімді қарау нысанында іске асыруға болады.

Өтінімді кері қайтару бойынша іс-әрекет жүзеге асырылғаннан кейін, жүйе «Сіз шын
мәнінде өтінімді кері қайтарғыңыз келе ме?» іс-әрекетін растау өтініші бар терезе
көрсетіледі.

Іс әрекетті растаған жағдайда өтінімнің мәртебесі «Кері қайтарылды» («Кері қайтарылды
(Толықтыру)») деп өзгертіледі және «Іс-әрекет» жолында өтінімді редакциялауға арналған
пиктограммасы қолжетімді болады.

1.3.7. Ашу хаттамасын жариялағаннан кейін өтінімдерді қарап шығу
Ашу хаттамасын жариялағаннан кейін, Жүйе өнім берушіге, егер ол осы сатып алуға
қатысқан болса, басқа да өнім берушілердің өтінімдерін қарап шығуға мүмкіндік береді.
Басқа өнім берушілердің өтінімдерін қарап шығу үшін жарияланған ашу хаттамасы бар
хабарландыруды ашу және «Рұқсат етілген іс-әрекеттер» мәзірінен «Өтінімдерді қарап
шығу» батырмасына басу қажет.

Ашылған нысанда өтінім нөмірі арқылы сілтемеге басыңыз.

1.3.8. Аукциондық сауданы жүргізген кезде баға ұсыныстарын беру
Аукционның өткізуін бастау күні мен уақыты орын алғанда, Өнім берушіге қолжетімді ісәрекеттердің тізімінде «Сауда-саттықтарды өткізу» іс-қимылы қолжетімді болады.
Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Сауда-саттықты өткізу жарияланды» болуы
тиіс.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Аукционға баға ұсыныстарын қабылдау уақыты аукцион
өткізуді бастағаннан бастап, 30 минутты және аукцион өткізу басталғаннан 30 минут
өткеннен кейін - соңғы баға ұсыныстары түскеннен кейінгі 10 минутты құрайды.
Егер соңғы баға ұсынысы түскеннен кейін 10 минут ішінде ең төмен бағасы бар баға
ұсыныстары түспеген жағдайда, аукцион автоматты түрде аяқталады.
Егер аукциондық сауда-саттықтар басталғаннан кейін 30 минут ішінде аукционға
қатысушылардың бірде-бірі баға туралы ұсыныс бермеген жағдайда, аукцион автоматты
түрде аяқталады.
Егер аукционның қатысушысы аукционның басқа қатысушысы ұсынған бағаға тең баға
туралы ұсыныс берген жағдайда, бұрын түскен басқа ұсыныстардың бағасы туралы
ұсыныс үздік деп танылуға тиіс.
Сауда-саттыққа қатысу нысаны «Сауда-саттықты жүргізу» әрекетін орындаудан кейін
бейнеленеді.

Бастапқы баға ретінде өнім берушінің ең аз бағамен берген ұсынысы болып табылады.
Баға ұсынысын беру үшін мөлшерлеме типін пайызбен немесе баға жолында қанат
белгісін қойып, көрсету қажет. Егер «Баға» типі таңдалса «Сіздің мөлшерлемеңіз»
жолына баға мәнін көрсету, ал егер мөлшерлеме типі «Процент» деп көрсетілсе, онда
процент мәнін көрсету қажет, бұл ретте аукционның қадамы 05,%-дан 5%-ға дейін
құрайды. «Баға ұсынысын беру» батырмасы сіз мөлшерлемеңізді көрсеткеннен кейін
белсенді болады. Бұдан кейін батырма белсендендірілгенінен кейін, қол қою үдерісін
орындап, пайдаланушыға қол қою үшін кілтті таңдау қажет.

Кілтті таңдаудан кейін кілттер қоймасына пароль енгізуге арналған терезе бейнеленеді.

Ескертпе: «Баға ұсыныстарын беру тарихы» бөлімінде хронологиялық тәртіппен нақты
уақыт режимінде баға ұсыныстары көрсетіледі. Бұл бөлімде шынайы уақыт тәртібінде
хронологиялық тәртіппен аукционға қатысатын, барлық өнім берушілердің баға
ұсыныстары бейнеленеді.
Келесі баға ұсынысты басқа өнім берушімен баға ұсынысы берілгенінен кейін ғана беруге
болады.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер «Аяқталды» мәртебелі хабарландыруда барлық лоттар
бойынша толықтай немесе жартылай сатып алудан бас тартылған жағдайда, жүйе сатып
алуды ескере отырып, қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын бейнелейді. Бұл
кезде жүйе бас тартуынсыз ақпаратпен, хаттаманың бірінші нұсқасын, сонымен қатар бас
тарту ақпаратымен екінші хаттаманы бейнелейді. Хаттаманың барлық нұсқаларын
бейнелеу барлық сатып алу тәсілдеріне қатысты.
Бас тарту туралы ақпаратынсыз алдыңғы қорытындылар хаттамасы «Заңды күші жоқ»
мәртебемен бейнеленеді. Бас тарту ақпараты бар Қорытындылар соңғы хаттамасы «Заңды
күшке ие» мәртебесіне ие болады.

1.4. «Тұрғынжайды сатып алу» тәсілімен сатып алуға қатысу
1.4.1. Хабарландыруды іздеу

Өтінімді беру үшін талап етілетін сатып алуды табу қажет. Ол үшін Өнім беруші «Жұмыс
кабинеті» - «Хабарландыруларды іздеу» бөліміндегі іздеу фильтрін пайдаланады.

Іздеу салынған хабарландыру табылғаннан кейін ол жөнінде ақпаратты қарап шығу
мүмкіндігі болады, ол үшін «Хабарландырудың атауы» жолындағы сілтемеге басу қажет.
Экранда хабарландыруды қарап шығу нысаны көрсетіледі, мұнда өтінімдерді қабылдауды
бастау және аяқтау күні мен уақыты туралы ақпарат көрсетіледі.

«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде сатып алудың ұйымдастырушысы туралы жалпы
ақпарат көрсетіледі.
«Лоттар» қосымша бетінде сатып алудағы лоттың (тардың) тапсырыс берушісі туралы
ақпаратты қарап шығуға болады.

Лот бойынша толық ақпаратты және тапсырыс беруші туралы мәліметтерді қарап шығу
үшін лоттың нөмірімен белсенді сілтемеге басу қажет.

Құжаттама қосымша бетінде сатып алуға қатысу үшін қажетті құжаттардың тізімі
көрсетіледі. Міндет бағанында құжат беру міндеті көрсетіледі.
Техникалық ерекшелікпен танысу үшін «Көшу» батырамасына басу қажет.

«Көшу» батырмасына басқанда ұйымдастырушы жасаған техникалық ерекшелікті
жүктеуге рұқсат етіледі.

1.4.2. Өтінімді құру және беру
Қатысуға өтінімді беру үшін сатып алуды қарап шығу нысанында «Қолжетімді ісәрекеттер» батырмасына басу және «Өтінімді құру» іс-әрекетін таңдау қажет.

Бұдан әрі өтінімдерді жасау нысаны ашылады, онда байланыс деректерін, банктік шотты
толтыру қажет.

«Әрі қарай» батырмасына басқан кезде жүйе міндетті жолдардың толтырылуына
тексеруді жүзеге асырады және лоттарды таңдау терезесін көрсетеді.
Ескертпе! «Әрі қарай» батырмасына басқаннан кейін жүйе өтінімдердің жобасын
жасайды.
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімдерді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін
«Фильтрді көрсету» батырмасына басу қажет.

Өтінімді жою

пиктограмманың көмегімен, редакциялау

көмегімен орындалады.

пиктограмманың

Керекті лоттарды белгілеу және «Таңдап алынғанды қосу» - «Әрі қарай» батырмасына
басу қажет.
Алдыңғы терезеге қайту және лоттарды қайта таңдау үшін «Таңдап алынғанды алып
тастау» батырмасына басу қажет.
Құжатты тіркеу үшін құжаттың атауы бар сілтемеге басу қажет.

Құжаттың атауына басқанда файлдарды тіркеу үшін нысан ашылады:

«Файлды таңдау» батырмасына басу қажет

Қосылған файлға ЭЦҚ-мен қол қою қажет:

Бірден артық файлды тіркеу үшін «Файлды қосу» батырмасына басуыңыз керек. Файлды
тіркегеннен кейін «Сақтау» және «Құжаттар тізіміне қайта оралу» батырмасына басыңыз.

Егер құжаттың бөліміне файл тіркелген жағдайда, жүйе құжаттың қосылғанын білдіретін
құжаттың мәртебесін

дегенге автоматты түрде өзгертеді, бұл құжаттың қосылғанын

білдіреді.

Құжаттар:
 «Жеке тұлға куәлігінің электрондық көшірмесі»;

 «Тұрғынжайға құқық белгілейтін құжаттардың электрондық көшірмесі», соның
ішінде техникалық төлқұжаты»;
 «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру жарияланған
күннен бұрын берілген тұрғынжайға ауыртпалықтың жоқтығы туралы құжаттың
электрондық көшірмесі»;
 «Бағалау қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жүргізілген жылжымайтын мүлік объектісін (тұрғын үйді) бағалау туралы есептің
көшірмесі»;
 Техникалық ерекшелік;
 Екінші ерлі-зайыптың келісімінің нотариалдық растаудың электрондық көшірмесі
немесе

неке

қиылмағаны

(ерлі-зайыпты

болмағаны)

туралы

нотариалдық

расталған анықтаманың электрондық көшірмесі немесе неке қиылуын (ерлізайыптылықтың) бұзылғаны туралы куәліктің электрондық көшірмесі, немесе
жесірлікті растайтын, куәліктің электрондық көшірмесі
әр лотқа бөлек тіркеледі. Ол үшін құжаттың атауы бар сілтемеге және одан соң әр лоттың
оң жағынан «Тіркеу» батырмасына басу керек.

Бұдан әрі файлдарды тіркеу үшін нысан ашылады

Техникалық ерекшелікті қалыптастыру үшін құжаттың атауы бар сілтемеге басу және
ашылған терезеден «Техникалық ерекшелік» сілтемесіне басу қажет.

Жаңа терезеде пайдаланушыға техникалық ерекшеліктің үлгісі көрсетіледі, мұнда
Сипаттаманы және қазақ пен орыс тілдерінде сатып алынатын тауарлардың (жұмыстар,
қызметтердің) талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану
сипаттамалары міндетті түрде толтырыла отырып лот туралы ақпарат көрсетіледі:

Бұдан әрі «Сақтау» батырмасына басу қажет. Деректерді сақтағаннан соң «Техникалық
ерекшелікті бекіту» батырмасына басқан кезде жүйе .pdf. форматындағы құжатты
жасайды.

Бұдан әрі техникалық ерекшелікке электрондық-цифрлік қолтаңбамен қол қою қажет.

Назар аударыңыз! Жасалған және қол қойылған техникалық ерекшелікті редакциялауға
тыйым салынады. Қалыптасқан техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу қажеттілігі
болған жағдайда «Техникалық ерекшелікті жою» батырмасын пайдаланыңыз.

Техникалық ерекшелікке қол қойылғаннан кейін «Өтінімге қайта оралу» батырмасына
басу қажет.
«Әрі

қарай»

батырмасына

басар

алдында

барлық

мәртебесі болғанына көз жеткізу қажет:

міндетті

құжаттардың

Бұдан әрі жүйе міндетті құжаттардың тіркелуін тексереді

Тексеруден сәтті өткен жағдайда баға ұсыныстарын енгізу үшін нысан ашылады:

Назар аударыңыз! Өтінімді бергеннен кейін енгізілген баға ұсыныстары шифрланатын
болады және сіз оларды көре алмайсыз. Баға ұсынысын толтыру нысаныда баға ұсынысы
туралы ақпаратты басып шығару мүмкіндігіңіз бар.
Бағаны енгізгеннен кейін «Әрі қарай» батырмасын бір уақытта баса отырып ЭЦҚ қол қою
рәсімін жүргізу қажет. Өтінімді жіберер алдында жүйе өтінімді алдын ала қарау терезесін
көрсетеді. Толтырылған деректердің дұрыстығын тексеруге және «Өтінім беру»
батырмасына басуға болады.

«Өтінімді беру» батырмасына басқанда бағаны беру кезінде көрсетілген келісуді
растауыңыз қажет:

Сәтті жібергеннен кейін Сіздің өтініміңіз «Берілді» мәртебесі бар «Жұмыс кабинеті»
бөліміндегі «Менің өтінімдерім» кіші бөлімінде көрсетіледі.

1.4.3. Өтінім жобасын жою және редакциялау
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімдерді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін
«Фильтрді көрсету» батырмасына басу қажет.

Өтінімді жою

пиктограмманың көмегімен, редакциялау

пиктограмманың

көмегімен орындалады.

1.4.4. Өтінімді кері қайтару
Егер берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда, өтінімдерді қабылдауды
аяқтау күні басталғанға дейін «Өтінімді кері қайтару» функционалы қолжетімді болады.
Ол үшін «Жұмыс кабинеті» - Менің өтінімдерім» бөліміндегі өтінімдерді қарау
нысанында талап етілетін өтінімді табу және

кері қайтару пиктограммасына басу

керек.

Пиктограммаға басқан кезде жүйе іс-әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені
шығарады.

«Иә» батырмасына басқан кезде жүйе өтінімді кері қайтарады және өтінімге «Кері
қайтарылды» мәртебесі беріледі.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер «Аяқталды» мәртебелі хабарландыруда барлық лоттар
бойынша толықтай немесе жартылай сатып алудан бас тартылған жағдайда, жүйе сатып
алуды ескере отырып, қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын бейнелейді. Бұл
кезде жүйе бас тартуынсыз ақпаратпен, хаттаманың бірінші нұсқасын, сонымен қатар бас
тарту ақпаратымен екінші хаттаманы бейнелейді. Хаттаманың барлық нұсқаларын
бейнелеу барлық сатып алу тәсілдеріне қатысты.
Бас тарту туралы ақпаратынсыз алдыңғы қорытындылар хаттамасы «Заңды күші жоқ»
мәртебемен бейнеленеді. Бас тарту ақпараты бар Қорытындылар соңғы хаттамасы «Заңды
күшке ие» мәртебесіне ие болады.

1.5. «Жүргізілмеген сатып алулар бойынша бір көзден» тәсілімен сатып
алуға қатысу
1.5.1. Хабарландыруды іздеу
Өтінімді беру үшін қажетті сатып алуды іздеу қажет. Ол үшін Өнім беруші жеке
кабинеттің бас бетінде «Жұмыс кабинеті» - «Хабарландыруларды іздеу» бөлімінде
фильтрмен пайдалану талап етіледі.

Іздеу салынған хабарландыру табылғаннан кейін ол жөнінде ақпаратты қарап шығу
мүмкіндігі болады, ол үшін «Хабарландырудың атауы» жолындағы сілтемеге басу қажет.
Экранда хабарландыруды қарап шығу нысаны көрсетіледі, мұнда өтінімдерді қабылдауды
бастау және аяқтау күні мен уақыты туралы ақпарат көрсетіледі.

«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде сатып алудың ұйымдастырушысы туралы жалпы
ақпарат көрсетіледі.
«Лоттар» қосымша бетінде сатып алудағы лоттың (тардың) тапсырыс берушісі туралы
ақпаратты қарап шығуға болады.

Лот бойынша толық ақпаратты және тапсырыс беруші туралы мәліметтерді қарап шығу
үшін лоттың нөмірімен белсенді сілтемеге басу қажет.

Құжаттама қосымша бетінде сатып алуға қатысу үшін қажетті құжаттардың тізімі
көрсетіледі. Міндет бағанында құжат беру міндеті көрсетіледі.

Техникалық

ерекшелікпен

танысу

үшін

«Көшу»

батырамасына

басу

қажет.

«Көшу» батырмасына басқанда ұйымдастырушы жасаған техникалық ерекшелікті
жүктеуге рұқсат етіледі.

1.5.2. Өтінімді құру және беру
Өнім берушінің жеке кабинетіне веб-портал көмегімен бір көзден тәсілімен мемлекеттік
сатып алуға қатысуға шақыруы бар хабарлама келген кезде, Өнім берушіде сатып алуға
қатысуға мүмкіндік туындайды.

Қатысуға өтінімді беру үшін хабарландыруды қарау нысанында «Қол жетімді әрекеттер»
батырманы басып, «Өтінімді құру» әрекетін таңдау қажет.

Бұдан әрі экранда өтінімді құру нысаны бейнеленеді. Өнім берушінің реквизиттерін
көрсетіп, «Әрі қарай» батырманы басу қажет.

«Әрі қарай» батырмасына басқан кезде жүйе міндетті жолдардың толтырылуына
тексеруді жүзеге асырады және сатып алуға қатысуға лоттарды қосу нысанын бейнелейді.
Қатысуға лотты қанатбелгісімен белгілеп, «Таңдалғандарды қосу» батырманы басу қажет.
Лоттарды қайталап таңдау үшін «Таңдалғандарды алып тастау» батырманы қолдану
қажет.

Бұдан кейін «Әрі қарай» батырманы басыңыз.

Техникалық ерекшелікті қалыптастыру үшін «Техникалық ерекшелік» сілтемені басу
қажет.

Жаңа терезеде пайдаланушыға қазақ және орыс тілдерінде сатып алынатын лот туралы
сипаттамасы тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) және талап етілетін қызметтік,
техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттарын міндетті толтыруымен, ақпарат
бейнеленетін, техникалық ерекшеліктің шаблоны көрсетіледі:

Бұдан әрі «Сақтау» батырмасына басу қажет. Деректерді сақтағаннан соң «Техникалық
ерекшелікті бекіту» батырмасына басқан кезде жүйе .pdf. форматындағы құжатты
жасайды.

Бұдан әрі техникалық ерекшелікке электрондық-цифрлік қолтаңбамен қол қою қажет.

Назар аударыңыз! Жасалған және қол қойылған техникалық ерекшелікті редакциялауға
тыйым салынады. Қалыптасқан техникалық ерекшелікке өзгерістер енгізу қажеттілігі
болған жағдайда «Техникалық ерекшелікті жою» батырмасын пайдаланыңыз.
Назар аударыңыздар! Баға ұсыныстарын беру тәсілімен жүргізілмеген сатып алулар
бойынша бір көзден тәсілмен сатып алуға өтінімді беру кезде, Жүйе Ұйымдастырушының

техникалық ерекшелігін автоматты түрде бейнелейді. Өнім берушімен өзінің техникалық
ерекшелігін тіркеуі немесе Ұйымдастырушының техникалық ерекшелігін жою қол
жетімсіз болады.
Техникалық ерекшелікке қол қойылғаннан кейін «Өтінімге қайта оралу» батырмасына
басу қажет.
Егер құжаттың бөліміне файл тіркелген жағдайда, жүйе құжаттың қосылғанын білдіретін
құжаттың мәртебесін
дегенге автоматты түрде өзгертеді, бұл құжаттың қосылғанын
білдіреді.
Бұдан әрі «Бағаны негіздеу» тармағында құжатты тіркеу және ЭЦҚ қол қою қажет.

Одан кейін мемлекеттік сатып алуда қатысуға келісімді ЭЦҚ қол қою қажет.

«Әрі

қарай»

батырмасына

басар

алдында

барлық

міндетті

құжаттардың

мәртебесі болғанына көз жеткізу қажет:

Жүйе «Баға ұсыныстарын толтыру» терезесін бейнелейді. Тауардың бірлігіне бағасын
көрсетіп, баға ұсынысына қол қою қажет.

Баға ұсынысына сәтті қол қоюдан және «Әрі қарай» батырманы басқанынан кейін өнім
берушіге лоттар бойынша ақпараты бар өтінімдер және қоса тіркелген құжаттарды алдын
ала қарау терезесі ашылады.

Алдын ала құрылған өтінім жобасын тексеріп, «Өтінімді беру» батырманы басу қажет.
Жүйе баға ұсынысының сомасын растаумен хабарламаны бейнелейді.

Баға ұсынысының сомасын оң растауынан кейін, Сіздің өтініміңіз «Берілді» мәртебемен
«Жұмыс кабинет» бөлімінің «Менің өтінімдерім» кіші бөлімінде бейнеленеді.

1.5.3. Өтінім жобасын жою және редакциялау
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімдерді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін
«Фильтрді көрсету» батырмасына басу қажет.

Өтінімді жою
пиктограмманың көмегімен, редакциялау
көмегімен орындалады.

пиктограмманың

1.5.4. Өтінімді кері қайтару
Егер берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда, өтінімдерді қабылдауды
аяқтау күні басталғанға дейін «Өтінімді кері қайтару» функционалы қолжетімді болады.
Ол үшін «Жұмыс кабинеті» - Менің өтінімдерім» бөліміндегі өтінімдерді қарау
нысанында талап етілетін өтінімді табу және

кері қайтару пиктограммасына басу

керек.
Пиктограммаға басқан кезде жүйе іс-әрекетті растау қажеттілігімен қалқыма терезені
шығарады.

«Иә» батырмасына басқан кезде жүйе өтінімді кері қайтарады және өтінімге «Кері
қайтарылды» мәртебесі беріледі.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Егер «Аяқталды» мәртебелі хабарландыруда барлық лоттар
бойынша толықтай немесе жартылай сатып алудан бас тартылған жағдайда, жүйе сатып
алуды ескере отырып, қорытындылар хаттамасының барлық нұсқаларын бейнелейді. Бұл
кезде жүйе бас тартуынсыз ақпаратпен, хаттаманың бірінші нұсқасын, сонымен қатар бас
тарту ақпаратымен екінші хаттаманы бейнелейді. Хаттаманың барлық нұсқаларын
бейнелеу барлық сатып алу тәсілдеріне қатысты.
Бас тарту туралы ақпаратынсыз алдыңғы қорытындылар хаттамасы «Заңды күші жоқ»
мәртебемен бейнеленеді. Бас тарту ақпараты бар Қорытындылар соңғы хаттамасы «Заңды
күшке ие» мәртебесіне ие болады.

1.6. «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен көзделген қызметтерді сатып
алу» тәсілімен сатып алуға қатысу
1.6.1.

Өтінімді іздеу

Конкурстық өтінім беру үшін Өнім беруші талап етілетін сатып алуды іздеуді жүзеге
асыруы қажет. Бұл үшін жеке кабинеттің бас бетінде «Жұмыс кабинеті» деген мәзірге
өту және «Хабарландыруларды іздеу» деген бөлімді таңдау талап етіледі.

Экранда Сатып алулар беті бейнеленеді. Талап етілетін сатып алуды фильтрлер
жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады, бұл үшін «Сатып алуды көрсету»
батырмасын басу қажет. Іздеудің қандай да болмасын бір немесе бірнеше критерийін
көрсету және «Табу» батырмасын басу жеткілікті. Егер іздеу критерийлерін өзгерту талап

етілсе, «Іздеу параметрлерін алып тастау» батырмасын басу қажет.

Іздеу нәтижесі шыққаннан кейін сатып алу туралы ақпаратты қарау үшін «Хабарландыру
аты» деген алаптағы белсенді сілтемені басу қажет.

1.6.2. Хабарландыруды қарау
Хабарландыруды қарау нысаны сатып алу мерзімдері, атауы, хабарландыру нөмірі және
жариялау күні туралы деректерді қамтиды.

«Жалпы мәліметтер» деген қосымша бетте сатып алу туралы жалпы ақпарат,
Ұйымдастырушы және конкурстық комиссия құрамы туралы мәліметтер бейнеленеді.

«Лоттар» деген қосымша бетте хабарландыру жөніндегі лоттар тізімі бейнеленеді,
анағұрлым егжей-тегжейлі қарау үшін лот нөмірінің белсенді сілтемесін басу қажет.

«Құжаттама» деген қосымша бетте құжаттар тізімі бейнеленеді.

Құжат шаблонын қарау үшін құжат атауының белсенді сілтемесін басу қажет.
Конкурста қатысу үшін міндетті құжаттар «Иә» деген белгіге ие.
Қалыптастырылған құжатты қарау үшін «Өту» батырмасын басу қажет. Қол қоюшының
ЭЦҚ туралы ақпарат және ол бойынша файлды жүктеп алуға болатын сілтеме бар нысан
бейнеленеді.

1.6.3. Конкурстық өтінімдерді құру және беру
Өтінімді хабарландыру нысанында беру үшін қолжетімді іс-әрекеттерден «Өтінімді құру»
таңдау қажет.
Ескертпе: осы әрекет өтінімдерді қабылдауды бастау күні орын алған бойдан қол
жетімді болады, бұл ретте хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдер
қабылдау)» болуы тиіс.

Экранда өтінімді құру нысаны бейнеленеді. Заңды мекенжай мен банк шотын көрсету
қажет.

Келесі қадамға өту үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет. Сатып алуға қатысу үшін
лоттарды қосу нысаны бейнеленеді.

Өтінім жобасын жою және редакциялау
Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Менің өтінімдерім» бөліміне өтуіңіз
қажет.

Өтінімдерді іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен жүзеге асыруға болады, ол үшін
«Фильтрді көрсету» батырмасына басу қажет.

Өтінімді жою

пиктограмманың көмегімен, редакциялау

пиктограмманың

көмегімен орындалады.

Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу
«Сатып алуға қатысу үшін лоттар қосу» нысанында Өнім берушінің талап етілетін лотты
(лоттарды) белгілеуі және «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басуы талап етіледі. Бұдан
кейін «Бұдан әрі» батырмасын басу керек.

Жүйе «Таңдалғандарды қарау» қосымша бетіне өтуді жүзеге асырады. Таңдалған лотты
жою қажет болған жағдайда талап етілген лотты қанатша белгісімен белгілеген және
«Лоттарды өтінімнен алып тастау» батырмасын басқан жөн, өтінім жобасына қосымша
лоттар қосу қажет болған жағдайда «Лоттар» қойындысына өткен және лоттар таңдауды
жүзеге асырған жөн.
Келесі бетке өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет.

Конкурсқа қатысу туралы келісімді қалыптастыру
Конкурсқа қатысу туралы келісімді қалыптастыру және оған қол қою үшін құжаттардың
жалпы тізіміндегі 4-қосымша (Қатысу туралы келісім) деген сілтемені басу қажет.

Қазақ және орыс тілдеріндегі келісім бейнеленеді. Келісіммен танысу және «Келісімді
қабылдау» батырмасын басу қажет.

Жүйе PDF форматындағы файлды қалыптастырады. Келісімді қарау үшін файлдың
белсенді сілтемесін басу қажет, қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет.

Қатысу үшін міндетті құжаттарды қоса тіркеу
Егер сатып алуға қатысу үшін өнім беруші қандай да бір құжатты ұсыну қажет болған
жағдайда, «Міндеттілік» бағанында «Міндетті» белгісі қойылатын болады.

Құжаттаманың қандай да болмасын бөлімі файлдарды қоса тіркеуді талап еткен жағдайда
құжаттардың жалпы тізімінде құжат атауының белсенді сілтемесін басу қажет.
Бейнеленген терезеде файлды қоса тіркеу үшін «Файлды таңдаңыз» деген батырманы басу
талап етіледі. Қосымша файлдар «Файлды қосу» деген батырманың көмегімен қосылады.

Осы файлға қол қою, сонан соң «Сақтау» батырмасын басу талап етіледі. Құжаттар
тізіміне қайта оралу үшін «Құжаттар тізіміне қайта оралу» батырмасын басу керек.

1.6.3.1.

Лоттар тізбесін қалыптастыру

Лоттар тізбесін қалыптастыру үшін құжаттардың жалпы тізбесінде «1-қосымша. Лоттар
тізбесі» деген белсенді сілтемені басу талап етіледі.

Ашылған терезеде өнім беруші қатысатын лоттар тізбесі бейнеленеді. «Құжатты
қалыптастыру» батырмасын басу қажет. Файл қалыптасқаннан кейін оған ЭЦҚ көмегімен
қол қою қажет.

Техникалық ерекшелікті қалыптастыру
Техникалық ерекшелікті қалыптастыру үшін құжаттардың жалпы тізімінде «2-қосымша
(Техникалық ерекшелік)» деген белсенді сілтемені басу талап етіледі.

Сатып алуда техникалық ерекшелікті әрбір лот бойынша бөлек қоса тіркеу қажет.
Құжатты қоса тіркеу үшін «Қосу» батырмасын басу қажет.

Ашылған терезеде «Файлды таңдаңыз» батырмасын басу қажет, талап етілетін файлды
іздеуге арналған терезе ашылады. Файл таңдалғанынан кейін, оған ЭЦҚ көмегімен қол
қойып, «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Қызметтерді сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтер
Жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды
қоса тіркеу нысанында 6-қосымша (Қызметтер сатып алу кезіндегі біліктілік туралы
мәліметтер) белсенді сілтемесін басу қажет.

Ашылған нысанда лот туралы деректерді толтыру үшін «іс-әрекет» бағанасындағы
редакциялау пиктограммасына басу қажет.

Бұдан әрі «өнім беруші көрсеткен қызметтер көлемі», «жабдықтың бар болуы туралы
мәліметтер», «білікті қызметкерлер туралы мәліметтер» деген қосымша беттері бар нысан
бейнеленеді.
− Өнім беруші көрсеткен қызметтер көлемі туралы деректерді қосу үшін «өнім беруші
көрсеткен қызметтер көлемі» деген қосымша бетке өту қажет.

Бұдан әрі

пиктограмманың көмегімен деректерді қосу үшін нысан көрсетіледі

Ашылған нысанда мәліметтерді толтыру керек. Сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу,
сонан соң «Қайта оралу» батырмасын басу қажет.

− Жабдықтың бар болуы туралы мәліметтерді қосу үшін «жабдықтың бар болуы
туралы мәліметтер» деген қосымша бетке өту қажет.

Бұдан әрі

пиктограмманың көмегімен деректерді қосу үшін нысан көрсетіледі.

Сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу, сонан соң «Қайта оралу» батырмасын басу
қажет.

− Білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді қосу үшін «білікті қызметкерлер туралы
мәліметтер» деген қойындыға өту қажет.

Бұдан әрі

пиктограмманың көмегімен деректерді қосу үшін нысан көрсетіледі

Білікті қызметкерлер туралы мәліметтерді толтыруға арналған ашылған нысанда ЖСК
бар қызметкерлердің ЖСК толтырып, «Табу» батырмасын басу қажет. Жүйе аты-жөні,
азаматтығы, құжаттары туралы мәліметтерді автоматты түрде толтырады. Одан кейін
жүйемен толтырылмаған қалған мәліметтерді толтыру қажет.
Сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу, сонан соң «Қайта оралу» батырмасын басу
қажет.

ЖСК жоқ қызметкерлер туралы мәліметтерді толтыру үшін, «ҚР азаматы болып
табылмайды (ЖСК жоқ)» батырмасын басу қажет.
Ашылған нысанда мәліметтерді толтыру керек. Сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу,
сонан соң «Қайта оралу» батырмасын басу қажет.

«Файлды таңдаңыз» батырмасының көмегімен растау құжаттарды тіркеу қажет.
Біліктілігі туралы мәлімет толтырылғаннан кейін «Қосымшаны қалыптастыру»
батырмасына басу қажет. Файлды жасағаннан кейін қалыптастырылған файлға қол қою
қажет.

Файлға

қол

қою

үшін

«Қол

қою»

батырмасына

басыңыз.

Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызмет көрсету кезінде
бірлесіп орындаушылар) туралы мәліметтер

Қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды қоса тіркеу нысанында
10-қосымша (Жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету
кезінде бірлесіп орындаушылар» туралы мәліметтер) деген белсенді сілтемені басу қажет.

Ашылған нысанда лот туралы деректерді толтыру үшін «іс-әрекет» бағанасындағы
редакциялау пиктограммасына басу қажет.

Бұдан әрі

пиктограмманың көмегімен деректерді қосу үшін нысан көрсетіледі

Ашылған нысанда Жүйеде тіркелген қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді толтыру
үшін, «Жүйеде тіркелген заңды (жеке) тұлғаларға арналған» қосымша бетке өту қажет.

ЖСН/БСН енгізіңіз және

батырмаға басыңыз.

Деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасына басуыңыз қажет.

Жүйеде тіркелмеген қосалқы мердігерлер туралы мәліметтерді толтыру үшін «Жүйеде
тіркелмеген зт (жт) үшін» деген қосымша бетке өту қажет. Мәліметтерді толтыру және
деректерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын басу, сонан соң «Қайта оралу»
батырмасын басу керек.

«Файлды таңдаңыз» батырмасының көмегімен растаушы құжаттарды тіркеу қажет.
Біліктілігі туралы мәлімет толтырылғаннан кейін «Қосымшаны қалыптастыру»
батырмасына басу қажет. Файлды жасағаннан кейін қалыптастырылған файлға қол қою
қажет. Файлға қол қою үшін «Қол қою» батырмасына басыңыз.

Бірінші санаттағы рұқсатқа (Лицензиялар) сауал жіберу және қосу
Өтінімге лицензияларды қоса тіркеу үшін құжаттарды тіркеу нысанында «Бірінші
санаттағы рұқсаттар (лицензиялар)» деген белсенді сілтемені басу қажет.

Қоса тіркеу нысаны бейнеленеді. Қолданыстағы (соңғы 24 сағатта алынған) лицензиялар
бар болған жағдайда осы лицензия бар жолда қанатбелгісін қою арқылы талап етілген
лицензияны таңдауды жүзеге асыру қажет. Қоса тіркелген лицензияны қарау «Өтінімге
қоса тіркелген лицензиялар» деген қосымша бетте жүзеге асырылады.

Егер қолданыстағы лицензиялар болмаған жағдайда, «Басқа лицензияларды алу»
батырмасына басу қажет.

Іздеуді фильтрлер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Лицензияны
жаңарту үшін «Жаңарту» батырмасына басуыңыз қажет. Жіберілген сауалдар
«Лицензиялар бойынша сұратулар» қосымша бетінде көрсетіледі.

Лицензияның «Өңдеуге жіберілді» деген мәртебесі сауалдың жіберілгендігін және
жүйенің оны өңдеп жатқандығын білдіреді. «Өңделді» деген мәртебе сұрау салудың
орындалғандығын білдіреді. Алынған лицензиялар «Алынған (соңғы 24 сағатта)
лицензиялар» деген терезеде бейнеленеді.

Екінші санаттағы рұқсатқа сауал жіберу және қосу
Рұқсат беру құжаттарына сұрау салу және қосу жөніндегі функционал лицензияларды
қосу жөніндегі функционалға ұқсас орындалады.

Құрылтай құжаттары
Өтінімге құрылтай құжаттарын қоса тіркеу үшін құжаттарды тіркеу нысанында
«Құрылтайшылық құжаттар» деген белсенді сілтемені басу қажет.
Құжаттарды қоса тіркеу нысаны бейнеленеді. Құжатты әрбір лот үшін бөлек қоса тіркеу
және ЭЦҚ қою қажет.

Құжаттарды қоса тіркеу нысаны бейнеленеді. Құжатты қоса тіркеу және ЭЦҚ қою қажет.

Критерийлер туралы мәлімет
Өтінімге қоса берілген критерийлер туралы мәліметтерді қоса тіркеу үшін құжаттарды
қоса тіркеу нысанында «Критерийлер туралы мәліметтер» деген белсенді сілтемені басу
қажет.

Құжаттарды қоса тіркеу нысаны бейнеленеді. Құжатты әрбір лот үшін бөлек қоса тіркеу
және ЭЦҚ қою қажет.

Баға ұсынысын толтыру
Барлық міндетті құжаттар қоса тіркелгеннен және оларға қол қойылғаннан кейін экранда
баға ұсынысын толтыру нысаны бейнеленеді. «Өнім беруші бірлігі үшін баға» деген
жолда бағаны көрсету қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өтінімді бергеннен кейін енгізілген баға ұсыныстары
шифрланатын болады және сіз оларды көре алмайсыз. Өнім берушінің берген бағасы
туралы ақпаратты сақтау үшін «Басып шығару» батырмасына басу қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Әлеуетті өнім берушінің мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста
көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысуға арналған
өтінімі, ұсынылған конкурстық баға ұсынысы демпингтік болып танылса, конкурсқа
қатысуға жіберілмейді. Жүйе өнім берушінің баға ұсынысын конкурсқа бөлінген
жоспарлы сомамен салыстыруды жүзеге асырады:
Лот бойынша баға ұсынысының сомасы (өнім беруші ұсынған сома) конкурсқа бөлінген
сомадан 70 % төмен. Егер төмен болса, мынадай ақпараттық хабарлама бейнеленеді:
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста көзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу
жөніндегі конкурсқа қатысуға арналған өтінім конкурсқа қатысуға жіберілмейді, себебі
№ _____ лот бойынша ұсынылған конкурстық баға ұсынысы демпингтік болып
танылады.

1.6.3.2.

Өтінімді беру

Өтінімді беру алдында Өтінімді алдын ала қарап шығу бейнеленеді. Деректерді
тексергеннен кейін «Өтінімді беру» командасын басу қажет.

«Өтінім беру»-ді басқаннан кейін «Сіз лот (лоттар) үшін көрсетілген баға ұсынысының

сомасымен келісесіз бе?» деген растау бейнеленеді.

«Иә» деген батырманы басқаннан кейін өтінім жіберілетін болады және «Менің
өтінімдерім» деген бөлімде өтінім мәртебесі «Берілді» болып бейнеленеді.

1.7. Білікті өнім берушілер тізбесіне қосылу іріктеуіне қатысу
1.7.1.

Хабарландыруды іздеу

Өтінімді беру үшін Өнім берушіге қажетті хабарландыруды іздеу қажет. Ол үшін жеке
кабинеттің бас бетінде «Жұмыс кабинеті» мәзірінде «Білікті өнім берушілер тізбесіне
қосылу» бөлімін таңдау талап етіледі.

Экранда хабарландыруларды қарап шығу нысаны бейнеленеді. Хабарландыруды
фильтрлер жиынтығы көмегімен іске асыруға болады. Іздеудің бір немесе бірнеше
критерийін көрсету жеткілікті, және «Табу» батырмасын басу қажет. Егер іздеу
критерийін өзгерту қажет болса, «Алып тастау» батырмасын басу қажет.

Ақпаратты қарап шығу мақсатында, іздеу нәтижесі шыққанынан кейін, «Хабарландыру
№» жолында белсенді сілтемені басу қажет.

1.7.2. Хабарландыруды қарау
Хабарландыруды қарау нысаны өтінімдерді қабылдауын бастау және аяқтау мерзімдері,
ТЖҚ атаулары, хабарландыру нөмірі туралы деректерді қамтиды.
«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде сатып алу туралы, Ұйымдастырушы туралы
мәліметтер және біліктілік комиссияның құрамы туралы ақпарат бейнеленеді.

«Құжаттама» қосымша бетінде құжаттар тізімі бейнеленеді. Конкурста қатысуға міндетті
болатын құжаттар, «Иә» деген белгіге ие болады.

«Хаттамалар» қосымша бетінде, хабарландырудың мәртебесіне қарай, ашу хаттамасы
және біліктілік іріктеу хатамасы бейнеленеді.

1.7.3.

Хабарламаны құру

Өтінімді хабарландыру нысанында беру үшін қолжетімді іс-әрекеттерден «Өтінімді құру»
таңдау қажет.
Ескертпе: бұл әрекет өтінімдерді қабылдау басталу күніне қол жетімді, хабарландыру
мәртебелері бұл кезде «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» болуы тиіс. Бірыңғай
берешектер тізбесінде, Жосықсыз өнім берушілер тізбесінде осы сәтте болған, және
соңғы 5 жыл ішінде Жосықсыз өнім берушілер тізбесінде болған өнім берушілер өтінімді
бере алмайды.

Экранда өтінімді құру нысаны бейнеленеді. Заңды мекенжйды көрсету қажет.

Келесі қадамға өту үшін «Әрі қарай» батырмасына басу қажет. Құжаттарды қоса тіркеу
нысаны бейнеленеді.

1.7.4.

Өтінім жобасын жою және редакциялау

Өтінімдерді қарап шығу үшін «Жұмыс кабинеті» бөлігіне өтіп, «Менің өтінімдерім»
қосымша бетіндегі «Білікті өнім берушілер тізбесіне қосылу» бөліміне өтуіңіз қажет.

Өтінімді жою

пиктограмманың көмегімен, редакциялау

пиктограмманың

көмегімен орындалады.

1.7.5. Сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттарды бекіту
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Жүйе соңғы 24 сағат ішінде ОСШД АЖ-нен сұрастырылған
салық берешегі және міндетті зейнетақылық жарналар, міндетті кәсіби зейнетақылық
жарналар мен әлеуметтік төлемдері бойынша берешегі бар болуы туралы мәліметтердің
жеке кабинетте болуын тексереді. Егер бар болса, Жүйе бір теңге және одан жоғары
көлемде салық берешегі және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіби зейнетақы
жарналары және әлеуметтік төлемдері бойынша берешектің бар болуына тексереді.
Егер сатып алуға қатысу үшін өнім беруші қандай да бір құжатты ұсыну қажет болған
жағдайда, «Міндеттілік» бағанында «Міндетті» белгісі қойылатын болады.

Егер құжаттаманың қандай да бір бөліміне файлдарды тіркеу талап етілген жағдайда,
құжаттардың жалпы тізімінде құжаттың атауы белсенді сілтемесіне басу қажет. Файлды
тіркеу үшін бейнеленген терезеден «Файлды таңдаңыз» батырмасына басу талап етіледі.
«Файлдарды

қосу»

батырма

көмегімен

қосымша

файлдар

қосылады.

Бұл файлға қол қою талап етіледі, одан кейін «Сақтау» батырмасын басу қажет. Құжаттар
тізіміне кері қайту үшін «Құжаттар тізіміне қайта оралу» батырмаға басу қажет. Осы
жолмен келесі құжаттар тіркеледі:
 Жарғы;
 Қаржылық есеп;
 7-қосымша (Банк берешектігі жоқ туралы анықтама);
 Оң пікірлер;
 Салық берешегі жоқ туралы мәліметтер (онлайн-сауалды тіркеуге де болады);
 I-ші санатты рұқсаттар (онлайн-сауалды тіркеуге де болады);

 Жұмыс, қызметтің ұлттық стандартқа сапа менеджмент жүйесінің сәйкес келуі
туралы мәліметтер;
 Ұлттық стандартқа экологиялық менеджмент сәйкес келуі туралы мәліметтер;
 Ұсынылатын тауарлардың ұлттық және үкіметтік емес стандарттарға сәйкес келуін
өз еркімен растауы туралы мәліметтер;
 Ұсынылатын тауарлардың экологиялық таза өнім стандартына сәйкес келетіні
туралы мәліметтер.

7-қосымша (Банк берешектігі жоқ туралы анықтама)
Бұл бөлімде ұйымның жабылмаған шоттары бар, жүйе банктердің атауларын
бейнелейді. Деректер «Қатысушы бейіні» - «Банк шоттары» бөлімінен алынады. Әрбір
банкке растау құжатын тіркеу қажет.

Жұмыстарды сатып алу кезінде өнім берушінің біліктілігі туралы
мәліметтер
Жұмыстарды сатып алу кезіндегі біліктілік туралы мәліметтерді қосу үшін құжаттарды
тіркеу нысанында 5-қосымша (Жұмыстарды сатып алу кезіндегі өнім берушінің біліктіліг
туралы мәліметтер) белсенді сілтемесіне басу қажет.

Лот

туралы

деректерді

толтыру

үшін

«іс-әрекет»

бағанасындағы

редакциялау

пиктограммасына басу қажет.
Бұдан әрі:
-

орындалған жұмыстар бойынша деректер;

-

жабдықтардың бар екендігі туралы мәліметтер;

-

еңбек қорлары туралы деректер қосымша беттері бар нысан көрсетіледі.

Назар аударыңыздар! Осы қосымша беттер бойынша мәліметтерді толтырмайынша, Жүйе
қосымшаны қалыптастыруға және өтінімді беруге жол бермейді.
Орындалған жұмыстар бойынша деректерді қосу үшін, «Орындалған жұмыстар бойынша
деректер» қосымша бетке өтіп,

пиктограммаға басу қажет.

«Орындалған жұмыстар бойынша деректер» нысанда мәліметтерді толтыру қажет.
Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау» батырманы басып, одан кейін «Қайта оралу» батырма
арқылы келесі терезе ауысуға болады.

Жабдықтардың бар болуы туралы мәліметтерді қосу үшін «Жабдықтардың бар екіндігі
туралы мәліметтер» қосымша бетке өтіп,

пиктограммаға басу қажет.

Ашылған нысанда мәліметтерді толтыру қажет. Мәліметтерді сақтау үшін, «Сақтау»
батырмасы қолданылып, «Қайта оралу» батырмасы арқылы алдындағы терезеге өтуге
болады.

Енгізілген

деректер

пиктограмма

көмегімен

редакциялануы

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер

немесе
пиктограмма

көмегімен қосылады.

Еңбек қорлары туралы мәліметтерді қосу үшін, сәйкесінше қосымша бетке ауысып,
пиктограмманы басу қажет.

Ашылған нысанда толтыруға мндетті жолдарды толтыру қажет.

«Жүйеде «Тіркелмеген» батырмасы жүйеде тіркелмеген тұлға туралы мәліметті енгізуге
арналған. Батырманы белсендендіру жағдайда келесі терезе бейнеленеді.

Мәліметтерді сақтау үшін «Сақтау» батырмасын пайдаланып, «Қайта оралу» батырмасы
арқылы алдындағы терезеге өтуге болады.
Еңбек қорлары туралы мәліметтер

пиктограмма көмегімен редакциялануы немесе

пиктограмма көмегімен жойылуы мүмкін. Қосымша мәліметтер

пиктограмма

көмегімен қосылады.

«Жұмыстарды сатып алу кездегі біліктілік туралы мәліметтер» нысанына ауысу кезде
«Қайта оралу» батырмасын басу қажет.
«Файлды таңдаңыз» батырмасы көмегімен, бар болған жағдайда, растау құжаттарын
қоса тіркеуге болады. Тіркелген файлдарға қол қойып, сақтау қажет.

Назар аударыңыз! Растау құжаттарын қосымшаны қалыптастыруға дейін тіркеуге
болады. Егер қосымша қалыптасқан болса, онда «Қосымшаны жою» батырма көмегімен
қосымшаны жою қажет, Жүйе растау құжаттарын тіркеуге немесе мәліметтерді
редакциялауға рұқсат береді.
Қосымшаны қалыптастыру үшін «Қосымшаны қалыптастыру» батырмасын басу қажет.

Қосымшаны қалыптастырғанынан кейін, қалыптасқан қосымшаға қол қою қажет.
Қалыптасқан қосымшаға қол қою үшін «Қол қою» батырмасын басу қажет. Файлды жою
үшін «Қосымшаны жою» батырмасына басу қажет.

Бірінші санатты рұқсаттарға сауал жіберу және қосу (Лицензиялар)
Өтінімге рұқсат берілген құжаттарды тіркеу үшін құжаттарды тіркеу нысанында
«Рұқсаттар» белсенді сілтемесіне басу қажет. Тіркеу нысаны көрсетіледі. Егер
қолданыстағы рұқсаттар (соңғы 24 сағат ішінде алынған) болса, рұқсат деректері бар
жолға қанатбелгі қою арқылы талап етілетін рұқсатты таңдауды жүзеге асыру қажет.

Тіркелген рұқсатты қарап шығу «Өтінімге тіркелген рұқсат құжаттары» қосымша
бетінде жүзеге асырылады.

Егер

қолданыстағы

рұқсаттар

болмаған

жағдайда,

«Рұқсат

құжаттарды

алу»

батырмасына басу қажет.

Іздеуді фильтрлер жиынтығының көмегімен жүзеге асыруға болады. Рұқсатты жаңарту
үшін «Жаңарту» батырмасына басуыңыз қажет. Жіберілген сұратулар «Рұқсат берілген
құжаттар бойынша сұратулар» қосымша бетінде көрсетіледі.

«Өңдеуге жіберілді» рұқсатының мәртебесі сауалдың жіберілгенін және жүйеде

өңделетіндігін білдіреді. «Өңделді» мәртебесі сауалдың орындалғанын білдіреді.
Алынған рұқсаттар «алынған рұқсат құжаттары» терезесінен көрсетіледі.

«Салық берешегі жоқ туралы мәліметтерді» жеке кабинетінде
сұрату
Салық берешегі жоқ туралы мәліметтерді алу үшін жеке кабинетіндегі «Қатысушының
бейіні – Салық берешегі туралы деректер»-ге өту қажет.

Ашылған нысанда «Жаңа мәліметтерді алу» батырмасын басу.

Жүйе МКК «ОСШД» АЖ-ға сауал жібереді, сәтті жіберген жағдайда, төмендегідей
хабарлама бейнелеп, сауал мәртебесі «Өңделуге жіберілді» болады.
Ескертпе: сауалдың өңделу уақыты 5-10 минутты құрайды.

Сауал өңделгенінен кейін, сәтті өңделуден өткенде сауал мәртебесі «Өңделген» дегенге
өзгеріп, жүйемен сауалды қабылдау күні және уақыты тіркеледі.
Салық берешегі жоқ (бар) туралы мәліметтерді алу барысында қателер туындаған
жағдайда, сауалдың мәртебесі «Қате» дегенге өзгеріп, салық берешегі туралы мәліметті
қайтадан алуға болады.
Салық берешегі туралы мәліметтерді қарап шығу үшін «Қарап шығу» батырмасын
қолданып орындауға болады.

1.7.6.

Өтінімді беру

Барлық міндетті құжаттарды тіркеуден кейін, «Әрі қарай» батырманы басу қажет.

Батырманы басқан кезде, жүйе өтінімді алдын ала қарап шығу нысанын бейнелейді.

Өтінімді беру алдында, өнім берушілер енгізілген деректердің/тіркелген құжаттардың
дұрыстығына көз жеткізіп, «Өтінімді беру» батырмасын қолданады.

Сәтті жібергенінен кейін, өтінімнің мәртебесі «Берілді» деп ауысады.

1.7.7.

Өтінімді кері қайтару

«Менің өтінімдерім» қосымша бетте өтінімді қабылдауды аяқтау мерзімі басталғанға
дейін берілген өтінімді кері қайтару қажет болған жағдайда
«Кері қайтару» іс-әрекеті қолжетімді болады.

пиктограмма түріндегі

Ескертпе: хабарландырудың мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» немесе
«Жарияланды (өтінімдерді толықтыру)» болып, өтінім мәртебесі «Берілді», немесе
«Берілді (толықтыру)» болуы тиіс.

«Іс-әрекет» жолындағы пиктограммаға басқаннан кейін «Сіз шын мәнінде өтінімді кері
қайтарғыңыз келе ме?» іс-әрекетін растау талабы бар терезе көрсетіледі.

Егер

әрекет

ауыстырылады.

расталатын

болса,

өтінім

мәртебесі

«Кері

қайтарылды»

дегенге

2. Шарттармен жұмыс
2.1. Тікелей шарт жасау әдісімен және шартқа косымша келісімдерде бір көзден
тәсілмен шарт жасаудан бас тарту
Егер өнім берушімен сатып алудан немесе шартқа қосымша келісімді жасаудан бас тарту
шешімі қабылданғанда, «Жалпы» қосымша беттегі шарттың карточкасында бас тарту
себебін көрсете отырып, «Шартты жасаудан бас тарту» батырмасын басу қажет.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗДАР! Аталған функционал «Тікелей шартты жасау әдісімен бір
көзден» тәсілі үшін ғана қарастырылған.

Шартқа «Шарт жасалмады» мәртебесі тағайындалады. Бас тарту туралы мәліметтер
Тапсырыс беруші және Өнім беруші қосымша бетінде орналасады.

2.2. Шартты келісуі (өнім берушімен)
Тасырыс беруші шартты толтырып, келісуге жіберген кезде, өнім беруші шартты келісу
үшін, «Менің шарттарым» бөліміне өтіп, «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өтеді.

Шартты іздеуді фильтрлер жиынтығы көмегімен іске асыруға болады. Егжей-тегжейлі
іздеу үшін «Кеңейтілген іздеу» белсенді сілтемеге басу қажет.

Шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді» мәртебесіне сәйкес болуы тиіс.
Шартты редакциялау үшін

пиктограммаға басу қажет.

Шарттың карточкасы бейнеленеді. «Жалпы» қосымша бетінде шарт бойынша жалпы
ақпарат орналасады.

Лот (лоттар) туралы мәліметтерді қарау үшін, «Шарттың нысандары» қосымша бетке
ауысу қажет.

Егжей-тегжейлі қарау үшін лоттың Ид немесе

пиктограммасына басу қажет.

«Бірлігіне баға» жолында үнсіз келісіммен баға ұсынысын беру кезде өнім жеткізушімен
көрсетілген бағасы көрсетіледі, бұл мән редакциялауға қол жетімді. Бағаны өзгерту қажет
болған жағдайда «Сақтау» батырмасын басу қажет.
Ескертпе: Мемлекеттік сатып алу туралы заңның 45 б. сәйкес өзгерістер енгізу шарт
жобасының сомасын азайту бөлігінде рұқсат етіледі. Өнім жеткізуші «Шарт
нысандары» қосымша бетіндегі «Бірлік бағасы» жолының мәнін азайту арқылы
шарттың сомасын өзгертуге бастама жасай алады.

Тапсырыс беруші электрондық шарт жобасының деректерін келісу және растау
алдында шарттың жалпы сомасының мәнін мұқият қарауы тиіс және, сома артық
азайған жағдайда «Шарт нысандары» қойындысындағы «Бірлік бағасы» жолындағы
мәнін түзете алады.
«Шарт және келісу» қосымша бетінде шарт жобасы орналасады.

Беттің төменгі бөлігінде Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар/қызметтер) тізбесі және
шартты келісу сатылары бейнеленеді.
Шартты жылдам толтыру үшін «Енгізу нысаны» қосымша бетіне өту қажет. Қандайда бір
мәнді толтыру үшін белсенді сілтемені басып, жолдарды мәндерге толтырып, «Сақтау»
батырмасын басу қажет.

Шарт бойынша барлық міндетті жолдар толтырылғанынан кеййін, «Шарт» қойындысына
өтіп, «Шартты бекіту» батырмасын басу қажет.

«Техникалық ерекшелік» бөлігінде техникалық ерекшелік файлы орналасады, оны қарап
шығу үшін белсенді батырманы басу қажет.
Назар аударыңыз! Техникалық ерекшеліктің шартта көрсетілген қол қою құқығына ие
қызметкерлермен ғана екі жағынан қол қойылуы талап етіледі. Сатып алу тәсілі келесі
тәсілдерінің біріне сәйкес келгенде: «Ашық конкурс», «Аукцион», «Бір көзден
жүргізілмеген сатып алулар», «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу»,
сатып алуға қатысуға өтінімді беру кезде өнім берушімен ұсынылған, «Шарт және келісу»
қосымша бетінде техникалық ерекшелік бейнеленеді. Сатып алудың басқа түрлері
бойынша Тапсырыс берушімен берілген техникалық ерекшелік бейнеленеді.
«Келісу» қосымша бетінде Тапсырыс беруші және Өнім жеткізушінің келісуі бойынша ісәрекеттері бейнеленеді.

Шарт бойынша сұрақтар туындағанда Өнім жеткізуші Тапсырыс берушіге хабарлама
жазып ұсына алады, ол үшін енгізу жолында мәтінді орналастырып, «Хабарламаны
жіберу» батырмасын басу қажет.
Өнім жеткізуші шартты бекіткенінен кейін жүйе растау хабарламаны бейнелеп, шарт
мәртебесін «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» дегенге өзгертеді.

Бұдан кейін Тапсырыс берушінің әрекеттері келесідей: келісуді аяқтау, Тапсырыс беруші
жағынан шартты қалыптастыру және қол қою.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Өнім жеткізуші тарапынан 3 жұмыс күн ішінде шартты растауы
болмаған жағдайда, Өнім жеткізушінің деректері автоматты түрде Порталмен расталады.
Атап айтқанда, егер өнім жеткізуші, Тапсырыс берушімен шартты келісуге жіберу
уақытынан бастап, 3 жұмыс күн ішінде, шарттың келісуін орындамаса, жүйе автоматты
түрде мәндерді:
- банкілік реквизиттер;
- заңды мекенжайы;
- қол қою құқығына ие басшының тегі, аты-жөні (осындай уәкілетті қызметкер жоқ
болғанда, ИНИС «Басшы мәліметтері» бөлікте басшының тегі, аты-жөні көрсетіледі);
- байланысу телефоны, тіркеу деректерден алады.
Бұл кезде шарттың мәртебесі «Тапсырыс берушіге келісуге жіберілді» дегенге өзгереді,
«Келісу» қойындысында жүйе деректердің Порталмен расталғанын тіркеу қажет.
Тапсырыс берушіге шартты қалыптастыру және қол қою әрекеттері қол жетімді.

2.3. Аванстан бас тарту
Өнім беруші авансты төлеуден бас тартуға құқылы. Бұл үшін шарттың келісу сатысында
(шарттың мәртебесі «Өнім берушіге келісуге жіберілді»), Өнім берушіге «Шарт және
келісу» қосымша бетінде (Шарт ішкі қосымша бет) «Аванстан бас тартумен келісемін»
жолында қанатбелгісін қойып, «Аванстан бас тарту» батырманы басу қажет.

Ескертпе: «Аванстан бас тарту» әрекеті өнім беруші шартының нысанында, өнім
берушіге авнс төлену қарастырылған жағдайда бейнеленеді.
Аванстан бас тарту іске асырылған, және авнсты қайтару қажет болған жағдайда,
«Авансты қайтару» батырманы басу қажет.

Өнім берушімен авнстан бас тартуды іске асырғанынан кейін, жүйе келесідей іс
әрекеттерді орындайды:
- «Аванстік төлем көлемі» жолындағы 1-қосымшада 0 тең мәнді тағайындайды.
- типтік шарттың мазмұнына сәйкес авансқа байланысты шарттың мәтінін өзгертеді (2.3
тарм.) .
Бас тарту іске асыруға арналған шарттың мәтіні:

Бас тартуды іске асырғанынан кейінгі мәтін:

«Келісу» қосымша бетте аванстан бас тарту/ авнсты қайтару бойынша Өнім берушінің
әрекеттері бейнеленеді.

2.4. Шартқа және техникалық ерекшелікке қол қою
Тапсырыс беруші шарттың жобасын құрып, оған қол қойғанынан кейін, шартқа «Өнім
берушіде қол қойылуда» мәртебесі тағайындалады.

Шарттың карточкасын ашу үшін
пиктограммаға басу қажет. Одан әрі «Шарт және
келісу» қосымша бетке өту қажет. Беттің төменгі жағында PDF форматында қалыптасқан
шарт, сонымен қатар шарттың барлық нысан бойынша техникалық ерекшеліктер
бейнеленеді. Қарап шығу және жүктеу үшін құжаттың белсенді сілтемесін басу қажет.
Шартқа немесе техникалық ерекшелікке қол қою үшін «Қол қою» батырманы қолдану
қажет.

Шартқа қол қояр алдында міндетті түрде техникалық ерекшелікке қол қою талап етіледі.
Негізгі шартта, егер сатып алу тәсілі Конкурс, Аукцион, Жүргізілмеген (конкурс, аукцион,
БҰС) бір көзден болса, онда кестеден Өнім берудінің құжаттары/техникалық ерекшелігі
бейнеленеді.

Қалған жағдайларда Тапсырыс берушінің құжаттары/техникалық ерекшелігі бейнеленеді:
БҰС, мем. Әлеуметтік сұраныс, тұрғынжайды сатып алу, сонымен қатар ЕРЕКШЕЛІК
РЕТІНДЕ ТЭН/ЖСҚ-мен жұмыс жасау – жұмыс үшін белгісі көрсетілгенде, ТЭН/ЖСҚ
бар болғанда Ашық конкурс тәсіліне.
Ескертпе: Шартқа қол қоюға «Басшы (қол қою құқығы)» өкілеттігіне ие қызметкерлер
тізбесі ғана құқылы. Өкілеттіктерді қарап шығу үшін «Қатысушы бейіні» - Ұйымның
қызметкерлері бөліміне өту қажет.
Сәтті қол қойылғанынан жағдайда «Шартқа қол қойылды» хабарлама бейнеленеді.

Шартқа «Келісу аяқталуы күтіледі» мәртебесі тағайындалады. Әрі қарай әрекеттерді
Тапсырыс беруші орындайды. Тапсырыс беруші басып шығаруға нұсқаны
қалыптастырғанынан кейін, шарт «Қолданыста» мәртебеге ие болады.

2.5. Шартты келісуін кері қайтаруды растау
Тапсырыс беруші «Қолданыста» мәртебедегі шарттың келісуін кері қайтарса, өнім
берушіде «Шарт және келісу» қосымша бетінде растау батырмасы қол жетімді болады.

Батырмаға басқанда, растауды таңдау терезесі бейнеленеді

Егер өнім беруші бас тартуды растау нысанында «Жоқ» дегенді таңдаса, онда жүйе
пайдаланушыны электрондық шарт нысанына қайтару қажет.
Егер өнім беруші бас тартуды растау нысанында «Иә» дегенді таңдаса, онда жүйе
тапсырыс берушіге хабарлама жіберіп, «Шарт және келісу» қосымша беттегі – «Келісу» өзгерістерді тіркеп, шарттың мәртебесін «Шарт жобасы» дегенге ауыстырады.

2.6. Шартты орындауды қамсыздандыру құжаттары
«Шартты орындауды қамсыздандыру» қосымша бетіндегі («Банк кепілдіктер»
қосымша беті орнына) «Менің шарттарым (Өнім беруші)», «Менің шарттарым (Тапсырыс
беруші)» бөлігінде «Конкурс», «Аукцион», сонымен қатар «Бір көзден жүргізілмеген
сатып алулар» нақты сатып алу тәсілі көрсетілген, «Тіркеуге жіберуге дайын»,
«Қолданыста», «Орындалды» мәртебелі шарттар үшін қағаз жүзіндегі банк кепілдіктер
мен қамсыздандыруды аудару туралы растау құжаттардың электрондық көшірмелері
файлдарын тіркеу және жүктеу нысаны бейнеленеді. Файлды таңдап, «Жүктеу» басу
қажет.
МАҢЫЗДЫ: Құжаттардың электрондық көшірмелері өнім жеткізушіде
электрондық банк кепілдіктері жоқ болған жағдайда тіркеледі (Ошибка! Источник
ссылки не найден.. Электрондық банк кепілдіктермен жұмыс жасау тарауын
қараОшибка! Источник ссылки не найден.. Ошибка! Источник ссылки не найден.)

Сәтті жүктелуден кейін файл қарап шығуға және жойылуға қол жетімді болады.

2.7. Үздігірек сипаттамаларын ұсыну
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 45 бабы 2
тармағы 4 тармақшасына сәйкес өнім берушімен үздігірек сипаттамаларын ұсыну
бойынша шартқа өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.
Қосымша келісімді құру кезде Тапсырыс берушімен Заңның 45 бабы 2 тармағы 4
тармақшасын «Үздік сипаттамаларын ұсыну жағында шартты өзгерту» таңдау кезде,
Жүйе өнім берушіге (кез келген сатып алу тәсіліне) техникалық ерекшелікті жүктеуге
мүмкіндік береді.

2.8. Шартты орындау
2.8.1. Орындалған жұмыстар (тауарды қабылдау-жіберу, қызметтерді
көрсету) актті толтыру және қол қою
2.7.2.1 Актті жасау және сақтау
Актті құру өнім беруші үшін шарт «Қолданыста» мәртебесінде болғанда қол жетімді.

Акттер тізбесі нысанында пайдаланушыға нөмірі және мәртебесі бойынша акттерді
іздеу қол жетімді болады.
«Актті құру» басқан кезде, Жүйе актті құруды растауын сұрастырады.

Растаудан кейін Жүйе автоматты түрде «Жоба» мәртебесіндегі актті құрады.

МАҢЫЗДЫ: Егер негізгі шартпен бірге қосымша келісім құрылып әрекет етсе, онда
негізінен аналық/негізгі шартта құрылған электрондық акттер, қосымша келісімде
бейнеленеді. Жаңа акттерді шарттың соңғы нұсқасы ретінде қосымша келісімде құру
қажет.
Актіні құрғанынан кейін Өнім берушіге электрондық актінің нысанында

тауарлар/жұмыстар/қызметтер туралы мәліметтерді толтыру қажет. Ол үшін «Тауарды
(жұмысты/қызметті) қосу» әрекетін таңдау қажет.

Тауарды (жұмысты/қызметті) қосы нысанында:
- актілеу жоспарланатын шарттың нысанын таңдап, «Таңдау» басу қажет;
- «Саны» жолын толтыру;
- қажет болған жағдайда «Сома» жолындағы мәнді редакциялау;
- «Номенклатуралық нөмірі» жолын толтыру;
- «Қосу» батырмасын басу

Шарттың басқа нысандарын қосу үшін тауар/жұмыс/қызметтер қосу үдерісін

қайталау.
Қосымша құжаттарды тіркеу қажет болған жағдайда (жүкқұжат және т.б.)
«Құжаттардың электрондық көшірмелерін тіркеу» нысанында файлды таңдау қажет

Бұдан кейін «Құжатты жүктеу» басу

2.7.2.2 Актке қол қойып және тапсырыс берушіге жіберу
Актті тапсырыс берушіге жолдау үшін актке өнім берушінің өкілдерімен қол қою
қажет. Ол үшін «Өкілді қосу» әрекетін таңдау қажет. Жүйе Өнім берушінің атыжжөндерімен тізімді бейнелейді.
Бекітушіні таңдау кезде «Аты-жөні» жолында басшы рөлді қызметкерлер ғана
бейнеленеді.

МАҢЫЗДЫ: Келесі актті бекіту үшін тапсырыс берушінің өкілдерін қосу барысында,
актті бекітетін тапсырыс берушінің өкілін бірден көрсету міндетті әрекет. Бірден артық
бекітушіні таңдауға болмайды.

«Өнім берушінің өкілі» ретінде қосылған пайдаланушыға «Қол қою» іс-әрекеті қол
жетімді. Өнім берушінің өкілі актке қол қойғанынан кейін, Жүйе актте өкілдер ретінде
көрсетілген, барлық «Өнім беруші» рөлді қызметкерлерге хабарлама жібереді акттің
мәртебесін «Өнім берушімен қол қойылуда» дегенге ауыстырады.

«Бекітуші» ретінде қосылған, пайдаланушыға «Бекіту» әрекеті қол жетімді. Актке
өнім берушінің өкілі қолын қойғанынан кейін, Тапсырыс берушіге жіберу мақсатында
Бекітушімен қол қою қажет.

Егер «Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебесінде, құжатқа ұйымның өкілдері
арасынан таңдалған, өнім беруші қол қойса,онда жүйе осы өнім берушінің өкіліне
«Түзету», «PDF сақтау» әрекетін қол жетімді етеді (210-сурет).

2.7.2.3 Өнім берушімен актті жою
Актті жою әрекеті тек өнім берушіге қол жетімді. Жою үшін электрондық актінің
нысанында «Жою» әрекетін таңдау қажет.

Жоюды растаудан кейін акт акттердің тізімінен жойылады.

2.7.2.4 Өнім берушімен актті түзету
Қол қойылған актке түзетулерді енгізу үшін «Түзету» әрекетін таңдау қажет. Бұл әрекет
«Жоба», «Өнім берушіде қол қойылуда» мәртебелерінде қол жетімді болады. Тапсырыс
берушіге актті жібергенінен кейін актті түзету әрекеті қол жетімсіз болады.

«Түзету» батырмасын басқаннан кейін, акт «Жоба» мәртебесіне ауысып,
өзгерістерді енгізу мүмкіндігі туындайды, бұл кезде өкілдердің барлық қолдары жойылып,
өзгертілген актіге қайта қол қою талап етіледі.

2.7.2.5 Өнім берушімен PDF форматында актті сақтау
«PDF сақтау» басқан кезде жүйе өнім берушінің деректері бар актісін пайдаланушымен
сақтау үшін PDF форматында актіні қалыптастырады.

2.7.2.6 Құрылыс бойынша орындалған жұмыстар актісін тіркеу
Шарт «Қолданыста» мәртебесіне өткенінен кейін, Өнім берушіге шарт
карточкасының «Төлем туралы ақпарат» қосымша бетінде құрылыспен байланысты
орындалған жұмыстар актісін тіркеуге функционалы «Файлды таңдаңыз» батырма
көмегімен қол жетімді болады.
Ескертпе: ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» заңына сәйкес шарттың орындалуы
туралы құжаттардың электрондық түрде рәсімделуі туралы міндетті талабы
қарастырылған 26 тармақ қолданысқа 2017 жылғы 01 қаңтарында енеді. Өнім
жеткізушімен актті 2017 жылғы 01 қаңтарына дейін тіркеуі міндетті емес болып
табылады.

Талап етілетін файлдың іздеуін іске асырып, қол қойып, «Актіні жүктеу» батырманы басу
қажет.

Жүктелген актілер «Акттер» бөлімінде бейнеленеді. Актінің нөмірі жүйемен автоматты
түрде тағайындалады. Акт туралы ақпаратты қарап шығу үшін, «Ашу» батырманы басу
қажет. Тіркелген актті жою қажет болған жағдайда «Жою» батырманы басу қажет.

Тіркелген файлды қарап шығу үшін, «Құжат» жолындағы белсенді сілтемені басу қажет.
Қосымша акттерді тіркеу қажеттілігі туындағанда, Актті тіркеу бөлігінде «Файлды
таңдаңыз» батырмасын қолдану қажет.
Одан кейін Таспырыс беруші актілердің бекітуін жүргізеді.
Егер Тапсырыс беруші актті бекітсе, оның мәртебесі «Қолданыста» деп өзгереді.
Тапсырыс беруші бекітуден бас тартуын іске асырса, онда актінің мәртебесі «Бас
тартылды» деп өзгереді.

2.9. Тауарлар, жұмыстар және қызметтердің жергілікті құрамы туралы есебі
Шартты орындау бойынша соңғы актіні жіберудің алдында Өнім беруші тауарлар,
жұмыстар және қызметтердегі жергілікті мазмұны туралы есепті толтыру тиіс. Бұл үшін
электрондық акттер тізбесі бар нысанда «Жергілікті мазмұны туралы есеп» әрекетін
таңдау қажет.

Акттерді іздеу үшін актінің нөмірі жіне мәртебесі бойынша жалпы тізімдегі
фильтді пайдалануға болады.

2.9.1 Сатып алынатын тауарлардың жергілікті құрамы туралы есебі
Жергілікті құрамының үлесін есептелуі 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87
«Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде
жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығына сәйкес іске асырылады.
Жергілікті қамтымды есептеу формуласы:
Шарттың әрбір нысаны бойынша жергілікті қамтымының үлесі МСт = 100% *
(СТi * Мi) / S ;
Мұнда, СТi – i-ші тауардың бағасы (ҚҚС ескере отырып шарт нысанының сомасы);
Мi – «СТ-KZ» сертификатында көрсетілген, тауардың жергілікті қамтымының үлесі, «СТKZ» сертификаты жоқ болған жағдайда Мi=0;
S – шарт нысанының жалпы бағасы;
Бүкіл шарт бойынша жергілікті қамтымының қорытнды үлесі МСт (қорытынды) = 100%
n

*(

 СТi * Мi) / S ), мұнда
i 1

n – тауарларды жеткізуге шартты орындау мақсатында өнім берушімен жеткізілетін,
тауарлар атауларының жалпы саны;
СТi – i-ші тауардың бағасы (ҚҚС ескере отырып шарт нысанының сомасы);
Мi – «СТ-KZ» сертификатында көрсетілген, тауардың жергілікті қамтымының үлесі, «СТKZ» сертификаты жоқ болған жағдайда Мi=0;
S – шарт нысанының жалпы бағасы;

«Таурлар» сатып алу нысан түрі үшін жергілікті қамтымының үлесі туралы есептің
нысанында жүйе шарттың деректерінен және бар бекітілген актілерден, акттің соңғы
жобасын қоса алғанда, автоматты түрде жолды толтырады:
Жолдың атауы
Нысанның ИД

Сипаттамасы
Шарт нысанының сәйкестендірушісі (осы
тауардың)
ТЖҚ БНА
Шарт нысанының ТЖҚ БНА коды (осы
тауардың)
Тауардың атауы
Шарт нысанының атауы (осы тауардың)
Шартты орындау мақсатында өнім Бекітілген актілердің, соңғы акт жобасын
берушімен Сатып алынған туарлар қоса алғанда, саны
саны
Тауар бағасы
ҚҚС қоса алғанда бірлігіне бағасы
Құны (CTi)
Бекітілген актілердің, соңғы акт жобасын
қоса алғанда, шарт нысаны бойынша
сомасы
Одан кейін шарт бойынша жеткізілетін, әрбір тауар бойынша сертификат
деректерімен келесі жолдарды толтыру қажет:
Жолдар атаулары
Міндеттілік
Сипаттамасы
КС үлесі (Ki) %
Иә
СТ-KZ
сертификатта
көрсетілген,
тауардағы жергілікті қамтылым үлесі
қолмен толтырылады
Нөмірі
Жоқ
СТ-KZ сертификатының нөмірі қолмен
толтырылады. «КС үлесі(Ki) %» 0 жоғары
толтырылса, міндетті
Күні
Жоқ
Қолмен
толтырылады.
СТ-KZ
сертификатын беру күні. «КС үлесі(Ki) %»
0 жоғары толтырылса, міндетті
Ескертпе
жоқ
Қолмен толтырылады
Жергілікті қамтылымды аавтоматты түрде есептеу үшін «Сақтау» батырманы басу
қажет.

2.9.2 Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамтымы бойынша есебі
Жергілікті құрамының үлесін есептелуі 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87
«Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде
жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бұйрығына сәйкес іске асырылады.
«Жұмыстар», «Қызметтер» сатып алу нысан түрі үшін жергілікті қамтылымның
үлесі туралы есептің нысанында жеке шарт үшін, шарттың әрбір нысаны үшін келесі
формула арқылы іске асырылады:
Шарттың әрбір нысаны бойынша жергілікті қамтылымның үлесі

мұнда
МСж/қ
- шарт нысаны бойынша жұмыстарды (қызметтерді) жеткізуге шарттағы
жергілікті қамтылымы,
m – жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасалған, тапсырыс беруші
және өнім беруші арасында жасалған шартты, мердігерлер мен қосалқы мердігерлер
арасындағы шарттарды қоса алғанда, және т.б. шарт нысаны шегінде j-ші шарттардың
жалпы саны;
j – шарт нысаны шегінде жұмысты орындау (қызметті көрсету) мақсатында жасалған
шарттың реттік нөмірі;
СДj- шарт нысаны шегінде j-ші шарттың сомасы;
СТj – Шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе
қосалқы мердігермен сатып алынған тауарлардың жиынтық сомасы;
ССДj – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында жасалған, қосалқы
мердігерлік шарттардың жинтық сомасы;
Rj – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындайтын, өнім берушінің жұмысшыларының
еңбегін төлеудің жалпы қорында қазақстандық кадрлар еңбегін төлеу қорының үлесі;
n – шарт нысаны шегінде j-ші шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе
қосалқы мердігермен сатып алынған, тауарлар атауларының жалпы саны;
i – шарт нысаны шегінде j-ші шарттың орындау мақсатында өнім берушімен немесе
қосалқы мердігермен сатып алынған, тауардың реттік нөмірі;
СТi - i-ші тауардың бағасы;
Мi - «СТ-KZ» нысанды тауардың өндірілуі туралы сертификатында көрсетілген, тауардың
жергілікті қамтымының үлесі;

Мi = 0, «СТ-KZ» нысанды тауардың өндірілуі туралы сертификаты жоқ болғанда; егер
Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар және көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде
жергілікті қамтымды есептеуінің бірыңғай әдістемесінің 7-ші тармағымен басқасы
орнатылмаса;
S – Шарт нысанының жалпы бағасы.
Бүкіл шарт бойынша жергілікті қамтылымының қорытынды үлесі МСж/қ (қорытынды)
=100% * [

n

n

i 1

i 1

 (СДi * МСi) /  СДi] , мұнда

СДi – ҚҚС ескере отырып, i-ші шарт нысанының бағасы (жұмыстың/қызметтің);
МСi – i-ші шарттың нысаны үшін жергілікті қамтылымның үлесі

Есепті құрастырғанынан кейін, жүйе автоматты түрде осы шарт нысанын орындау үшін
бірінші шарттың (тапсырыс беруші және өнім беруші арасында) деректерін толтырады.

Шар нысаны шегінде осы шартты орындау мақсатында өнім берушімен немесе қосалқы
мердігермен сатып алынған тауарды қосу үшін

басу қажет.

Тауарды қосу нысаны ашылады

Тауарларды қосу нысанында осы шарт шегінде жеткізілетін, әрбір тауардың
сертификаттың деректерімен келесі жолдарды толтыру қажет:
Жолдар атаулары
Тауардың бағасы

Міндеттілік
Иә

Шартты
орындау Иә
мақсатында
өнім
берушімен
сатып
алынатын
тауарлар
саны
Бағасы (CTi)
Иә
КС үлесі (Ki) %

Иә

Нөмірі

Жоқ

Күні

Жоқ

Ескертпе

жоқ

және «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Сипаттамасы
Өнім берушімен толтырылады. ҚҚС ескере
отырып, бірлігіне бағасы
Өнім берушімен толтырылады. Тауар саны

Осы тауар бойынша сома. Автоматты түрде
есептеледі. Редакциялау қол жетімді
Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ
сертификатта
көрсетілген,
тауардағы
жергілікті қамтылым үлесі
Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ
сертификатының нөмірі. «КС үлесі(Ki) %»
0 жоғары толтырылса, міндетті
Өнім берушімен толтырылады. СТ-KZ
сертификатын беру күні. «КС үлесі(Ki) %»
0 жоғары толтырылса, міндетті
Өнім берушімен толтырылады.

Сақтаудан кейін жүйе автоматты түрде «(СТj) KZT шарт шегінде тауардың жиынтық
сомасы» жолында барлық тауарлар бойынша сомасын автоматты түрде шығарады.

«(ССДj) KZT шарт шегінде қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық бағасы»
жолында мердігер/өнім беруші және қосалқы мердігер арасындағы екінші шарттың
бағасын толтыру қажет. Сақтудан кейін жүйе екінші шарттың жазуын автоматты түрде
жасайды, мұнда «(СДj) Шарт бағасы» жолында алдыңғы шарттың «(ССДj) KZT шарт
шегінде қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық бағасы» жолында сомасы көрсетіледі.

Сонымен қатар «j-ші шартты орындайтын, қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу
қорының үлесі, (Rj) %» жолын толтырып,
басу қажет.
ЕСКЕРТПЕ: j-ші шартты орындайтын, қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу
қорының үлесін, (Rj) % мәнін өз бетінше төмендегі формуламен есептеу қажет:
Rj = ҚРЕТҚ/ЕТҚ. Мұнда:
ҚРЕТҚ - j-ші шарттың қолданыста болу мерзімінде, j-ші шартты орындайтын, өнім
берушінің немесе қосалқы мердігердің қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу қоры;

ЕТҚ - j-ші шарттың қолданыста болу мерзімінде, j-ші шартты орындайтын, өнім
берушінің немесе қосалқы мердігердің қазақстандық кадрлардың еңбегін төлеу жалпы
қоры.
Мердігер/өнім беруші және қосалқы мердігер/бірлесіп орындаушы (және қосалқы
мердігерлер және әрі қарай олардың қосалқы мердігерлері арасында қалған қосалқы
мердігерлік жұмыстар/қызметтер бойынша) арасында екінші шарт бойынша тауарлар
және қосалқы мердігерлік жұмыстар/қызметтер (қажет болғанда) туралы мәліметтерді
толтыру қажет және

басу.

Жүйе автоматты түрде есептеуді жүргізеді:
- Шарт нысаны (лоты) бойынша жергілікті қамтылым
- Шарт бойынша жергілікті қамтылым
Тапсырыс берушіге есепті сақтау және жіберу
Тапсырыс берушіге жіберу үшін жергілікті қамтылымның үлесі туралы есепке қол
қою қажет. Түзетулерді енгізу үшін «Сақтау» батырмасын басады, бұл кезде қол таңбалар
жойылып, есепке қайтадан қол қою қажет болады.
«pdf сияқты сақтау» басқаннан кейін, жүйе өнім берушімен сақтауы мақсатында
.pdf. форматындағы құжатты жасайды.

2.10.
Құқықтық мирасқорлығы немесе өнім берушімен өкілдіктерге,
филиалдарға құқықтарын табыстауы
2.9.3

Шарт бойынша құқықтарын табыстау

Өнім берушінің құқықтарын табысталуы келесі жағдайларда іске асырылады: қайта
құрылу және құқықтарын филиалға/өкілдікке табыстау кезде. Өнім берушіге құқықтарды

табыстау үшін өнім берушіге «Қолданыста», «Тараптар келісімімен бұзылды», «Бір жақты
тәртіппен бұзылды» немесе «Шарт орындалды» (қарау үшін) шарттарын таңдап, рәі қарай
«Құқытарын табыстау» басу.

Одан әрі табыстау типін таңдау: 1 - филиал немесе 2-ші қайта
параметрлерін толтырып, «Іздеу» батырмасын қолдану.

құру, іздеу

Фильтрде «Филиал» дегенді таңдаған кезде, жүйе филиалдар ретінде тіркелген
ұйымдар арасында іздестіреді.

Бұдан кейін қажетті ұйымды беру үшін «Таңдау» басу.

Құқытарды табыстау/бас тартуды растау терезесінде «Растау» басу.

Әрекетті растаудан кейін жүйе жіберілген шартты жаңа ұйыммен қарау құқығын
иелендіреді (жаңа Тапсырыс беруші/Өнім берушіде шартты бейнелейді), бұл кезде
шарттың мәртебесі «Шартты беру» дегенге ауысады.

«Қолданыста» мәртебедегі шарттарды беру кезде жүйе төмендегі негіздемелермен:
 «Филиал» табыстау типіне арналған «Тапсырыс беруші және (немесе) өнім
жеткізушінің реквизиттерін өзгерту»
 «Қайта құру» табыстау типіне арналған «ҚР Азаматтық кодексінің 46
бабы. Заңды тұлғаларды қайта құрған кездегі құқықтық мирасқорлығы»
қосымша келісімді жасайды және әрі қарай құқықтарды табыстау бойынша қосымша
келісімге қол қою рәсіміне көшеді.

Жүйе шарт бойынша құқықтарды иелену қажеттілігі туралы жаңа ұйымға хабарлама
жібереді

2.9.3.1 Шарт бойынша құқықтарын иелену
Жіберілген шарттар жаңа қабылдаушы ұйымда бейнеленеді, ал ескі жіберуші ұйымда
«Шартты жіберу» мәртебесін иеленеді.

«Жасалмады», «Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «Тараптар
келісімімен бұзылды» мәртебелі шарттарды қабылдау үшін «Шарт бойынша құқықтарды
шегінуді қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау қажет.

Бұдан әрі «Шегінуді қабылдау» таңдау

«Сақтау» басқанынан кейін, Жүйе шарттың мәртебесін «Жіберілді. Алдыңғы
мәртебе» деп өзгертіп, жаңа ұйыммен қабылдауы туралы шартты жіберген, Тапсырыс
беруші/Өнім жеткізушіге хабарлама жібереді.
Жаңа қабылдаушы ұйымда «Қолданыста» мәртебелі шарттың құқықтарды
табыстау туралы қосымша келісімдері «Жоба» мәртебесінде бейнеленеді.

Қолданыста» мәртебеден шартты қбылдау үшін, қосымша келісімге өту қажет.
Одан әрі шарттарды келісудің станадартты функционалдылық механизмі орындалады.

Ескертпе: Көпжақты шарттар үшін Қабылдаушы-Тапсырыс беруші үшінші
тараптың ұйымын өзгерте алады.
Қол

қойылғанынан

кейін

құқытарды

табыстау туралы

қосымша

келісім

«Қолданыста» мәртебеге ауысады. Бұл кезде Жүйе жіберілген шарттың мәртебесін
«Жіберілді. Қолданыста» деп ауыстырып, шартты қабылдауы туралы шартты жіберген,
Тапсырыс беруші/Өнім жеткізушіге хабарлама жібереді.

2.9.3.2 Шарт бойынша құқықтарынан бас тарту
«Жасалмады», «Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «Тараптар
келісімімен бұзылды» мәртебелерден шарттардан бас тарту үшін, «Шарт бойынша
құқықтардан шегінуін қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау қажет. Құқықтарын

қабылдау/бас тарту нысанында құқықтардан шегінуден бас тарту себебін қазақ және орыс
тілдерінде толтырып, «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Себебін сақтағанынан кейін шарттың мәртебесі алдыңғы мәртебеге: «Жасалмады»,
«Орындалды», «Бір жақты тәртіппен бұзылды», «тараптар келісімімен бұзылды» оралады.

«Қолданыста» мәртебелі шарттан бас тарту үшін қосымша келісімге өтып, «Шарт
бойынша құқықтардан шегінуді қабылдау/бас тарту» әрекетін таңдау. Құқықтарын
қабылдау/бас тарту нысанында құқықтардан шегінуден бас тарту себебін қазақ және орыс
тілдерінде толтырып, «Сақтау» батырмасын басу қажет.

Себебін сақтағанынан кейін шарт «Қолданыста» мәртебеге оралады және
құқытарды табыстау туралы қосымша келісімнің жобасы автоматты түрде жойылады.

3. Электрондық банк кепілдіктерімен жұмыс істеу
3.1. Электрондық банк кепілдіктерін қарап шығу
Банк кепілдіктерімен жұмыс істеу үшін «Жұмыс кабинеті» - «Электрондық банк
кепілдіктері» мәзіріне өту қажет, бұнда банк кепілдіктерін іздеу нысаны бейнеленеді

№

Атауы

«Фильтр» қосымша беті
1
ЭБК нөмірі
2
ЭБК мәртебесі
3
ЭБК типі
4
ЭБК шығару күні
5

Өнім жеткізуші

Сипаттамасы
ЭБК нөмірі енгізіледі (тура сәйкестік талап етіледі)
ЭБК жүйелік мәртебелердің бірі таңдалады
ЭБК типінің бірі таңдалады
Күнтізбеден ЭБК шығару күні таңдалады (тура
сәйкестік талап етіледі)
Өнім жеткізушінің БСН/ЖСН енгізіледі (тура

сәйкестік талап етіледі)
Тапсырыс берушінің БСН/ЖСН енгізіледі (тура
сәйкестік талап етіледі)
7
Ұйымдастырушы
Ұйымдастырушының БСН/ЖСН енгізіледі (тура
сәйкестік талап етіледі)
8
Банк
Банктің БСН/ЖСН енгізіледі (тура сәйкестік талап
етіледі)
9
Сатып алу
Сатып алу нөмірі енгізіледі (тура сәйкестік талап
етіледі)
10
Лот
Лоттың нөмірі енгізіледі (тура сәйкестік талап
етіледі)
11
Шарт
Шарттың нөмірі енгізіледі (тура сәйкестік талап
етіледі)
12
ЭБК
шығару
мерзімі Банк кепілдіктері шығарылған мерзімінің күндері
(«бастап», «дейін»)
таңдалады
13
Табу
Батырманы
басқанда,
фильтрлерде
барлық
көрсетілген мәндер бойынша іздеу орындалады
14
Тазалау
Батырманы басқанда, фильтр үшін жолда енгізілген
мәндерді жою орындалады
Рөлдер
15
БК бастаушысы және БК Сілтемеге басқан кезде, жүйеге кіру іске асырылған,
бекітушісі
банк
қызметкерлерімен
шығарылған,
банк
кепілдіктері
ғана бейнеленеді.
Әрбір
рөлге
сәйкесінше қызметтер қол жетімді болады.
16
Тапсырыс беруші үшін
Сілтемеге басқан кезде, жүйеге кіру іске асырылған,
тапсырыс беруші мекенжайына шығарылған, банкілік
кепілдіктер ғана бейнеленеді.
17
Ұйымдастырушы үшін
Сілтемеге басқан кезде, жүйеге кіру іске асырылған,
ұйымдастырушы мекенжайына шығарылған, банкілік
кепілдіктер ғана бейнеленеді.
18
Өнім жеткізуші үшін
Сілтемеге басқан кезде, жүйеге кіру іске асырылған,
өнім жеткізушінің мекенжайына шығарылған,
банкілік кепілдіктер ғана бейнеленеді.
Іздеу нәтижелері
19
БК нөмірі
Банк кепілдігінің нөмірі бейнеленеді
20
Банк
Банк атауы бейнеленеді
21
Өнім жеткізуші
Өнім жеткізушінің атауы бейнеленеді
22
Ұйымдастырушы/Тапсырыс Банк
кепілдігінің
типіне
байланысты
беруші
ұйымдастырушы, немесе тапсырыс берушінің атауы
бейнеленеді
(банк
кепілдігі
шығарылған
мекенжайына қарай)
23
Сома
Банк кепілдігі сомасы теңгемен бейнеленеді
24
БК типі
Банк кепілдігінің типі бейнеленеді (шартты
қамсыздандыру, өтінімді қамсыздандыру)
25
БК мәртебесі
Банк кепілдігінің ағымдағы мәртебесі бейнеленеді
26
Шығару күні
Банк кепілдігінің шығару күні бейнеленеді
27
Қолданыс мерзімі
Банк кепілдігінің әрекет ету мерзімі бейнеленеді
28
Қарап шығу
Банк кепілдігінің деректері бейнеленеді
29
Банк кепілдігін құру
Батырманы басқанда, жаңа банк кепілдігін құру үшін
деректерді енгізудің нысаны бейнеленеді
6

Тапсырыс беруші

3.2. Шығарылған электрондық банк кепілдігін растау
Электрондық банк кепілдігін банк қызметкерлерімен бекіткенінен кейін өнім берушінің
жеке кабинетіне хабарлама жіберіледі, сонымен қатар банкпен шығарылған кепілдік
«Жұмыс кабинеті» - «Электрондық банк кепілдіктері» іздеу нысанда бейнеленеді.

Банк кепілдігін растауды банк кепілдігін қарап шығу нысанында іске асыру қажет.

Растау – батырмаға басқаннан кейін банк кепілдігі «Қолданыста» мәртебеге ауысып,
бекітушіге және банк кепілдігін құрушыға хабарлама жіберіледі.

Бас тарту – батырмасын басқаннан кейін банк кепілдігі «Өнім берушімен бас тартылды»
мәртебеге ауыстырылып, бекітушіге және бакн кепілдігін құрушыға хабарлама жіберіледі.

3.3. «Ашық конкурс», «Аукцион» тәсілдерімен сатып алуға қатысу кезде банк
кепілдігін қолдану
Өтініміңізде электрондық банк кепілдігін көрсету үшін «Қолданыста» мәртебедегі өнім
берушімен расталған банк кепілдігінің бар болуы қажет етіледі. Өнім беруші қатысуға
өтінімді құрып, құжаттаманы толтыру қадамына өтіп, «Өтінімді қамсыздандыру, немесе
кепілдеме ақшалай төлем» құжатына өту қажет.

Одан кейін құжатты қосуға өтіп, «Қосу» батырмасын басу қажет:

Қамсыздандыру типін таңдауға өту:

«Электрондық банк кепілдігі» тармағын таңдағанда - көрсетілген хабарландыруға және
сәйкесінше лотқа өнім берушіге берілген, «Қолданыста» мәртебесіне ие банк
кепілдіктерін таңдауға функционалдылық бейнеленеді.

Кепілдікті таңдағаннан (қанатбелгісін қойғаннан) кейін «Тіркеу» батырмсы басылады.
«Тіркеу» батырмасы басылғанынан кейін, таңдалған кепілдік өтінімге тіркеліп, «Тіркелген
мәліметтер» қосымша парағында бейнеленеді.

Егер таңдалған кепілдікті өтінімнен жою қажет болған жағдайда – кепілдіктерді таңдап
(қанатбелгісін қойып), «Таңдалғандарды тіркеуден алу» басыңыз.
Ұйымдастырушы сауалы бойынша банк қызметкерлерімен электрондық банк кепілдігі
бойынша кері қайтару (жою)/ шегеру (ақша аудару) жағдайда, Сізге сәйкесінше хабарлама
жіберіледі. Бұл жағдайда электрондық банк кепілдіктің мәртебесі «Қайтарылды»/

«Шегерілді» (немесе кепілдік бойынша қаражаттар жартылай шегерілсе, ал қалған лоттар
бойынша кепілдік кері қайтарылса (жойылса) «Орындалды») дегенге өзгертіледі.

3.4. «Шарттар» модулінде банк кепілдігін пайдалану
Шартта банк кепілдігін көрсету үшін «Қолданыста» мәртебедегі өнім берушімен растаған
банк кепілдігінің бар болуы қажет. Өнім берушіге «Жұмыс кабинеті» - «Менің шарттарым
(Өнім беруші)» қолданыстағы немесе орындалған шартқа өту қажет. Шарттың
карточкасында «Банк кепілдігі» қосымша бетіне өту қажет.

Егер банкпен электрондық банк кепілдігі шығарылса, «Банк кепілдігі» қосымша бетінде
қолданыстағы кепілдік бейнеленеді. Оны шартқа қосу үшін «Шартқа тіркеу» батырмасын
қолдану қажет. Кепілдікті шартқа тіркеу кезде – кепілдіктің тіркелуі туралы хабарлама
тапсырыс берушіге жіберіледі, сонымен қатар осы кепілдік барлық пайдаланушылармен
қарап шығуға шарттың карточкасында қол жетімді болады.

Кепілдікті ауыстыру үшін «Шарттан тіркеуден алу» батырмасы арқылы белгілеп, басқа
кепілдікті көрсету қажет.
Ұйымдастырушы сауалы бойынша банк қызметкерлерімен электрондық банк кепілдігі
бойынша кері қайтару (жою)/ шегеру (ақша аудару) жағдайда, Сізге сәйкесінше хабарлама
жіберіледі. Бұл жағдайда электрондық банк кепілдіктің мәртебесі «Қайтарылды»/
«Шегерілді» (немесе кепілдік бойынша қаражаттар жартылай шегерілсе, ал қалған лоттар
бойынша кепілдік кері қайтарылса (жойылса) «Орындалды») дегенге өзгертіледі.

