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Организация и проведение закупок
способом «Из одного источника»
Создание и публикация проекта объявления.
Создание закупки способом «Из одного источника» возможно в следующих
случаях:
1. В случае признания закупа способом двухэтапного тендера
несостоявшимся по причине того, что к участию в аукционе не допущен ни один
потенциальный поставщик.
2. В случае признания закупа способом двухэтапного тендера
несостоявшимся по причине того, что к участию в аукционе допущен только один
потенциальный поставщик.
3. При поступлении дополнительной заявки от заказчиков в сторону увеличения
объема лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также при закупе для
формирования или пополнения неснижаемого запаса в том же финансовом году.
Внимание! Если двухэтапный тендер не состоялся по причине отсутствия
представленных заявок, создание закупки способом «Из одного источника» по итогам не
состоявшегося тендера не возможно, рекомендуется создать объявление способом
«Двухэтапный тендер».
Для создания объявления способом «Из одного источника» пользователю с ролью
«Организатор» необходимо перейти в меню «Рабочий кабинет», и выбрать раздел
«Создать объявление»

На форме создания проекта объявления необходимо указать:




Способ проведения закупки;
Наименование объявления (закупки) на казахском языке;
Наименование объявления (закупки) на русском языке;

Шаг «Создание проекта объявления» содержит следующие элементы управления:
Элемент

Действие

Способ проведения
закупки

Заполняется вручную. Выбирается значение из выпадающего
списка:

Вид предмета закупки

По умолчанию Товар.

Способ
несостоявшейся
закупки

По умолчанию «Двухэтапный тендер»

Наименование
объявления (закупки)
на казахском

Заполняется вручную

Наименование
объявления (закупки)
на русском

Заполняется вручную

Закуп
дополнительного
объема

Признак необходимо установить при поступлении
дополнительной заявки от заказчиков в сторону увеличения
объема лекарственных средств, изделий медицинского
назначения, а также при закупе для формирования или
пополнения неснижаемого запаса в том же финансовом году

Далее

При нажатии на кнопку, система осуществляет проверку на
заполнение обязательных полей.

Примечание: После заполнения данных полей и перехода на следующий шаг, система
автоматически сохраняет объявление в статусе «Проект» в разделе «Рабочий кабинет»
- «Мои объявления (организатор)»:

Пиктограмма
пиктограмма

позволяет редактировать закупку,
позволяет удалить объявления со статусом «Проект».

После шага «Создание проекта объявления» система осуществляет переход на шаг
«Добавление лотов», отобразятся лоты, отвечающие заданным критериям по способу
закупки, по виду предмета и по признаку проведения закупки.
Внимание! если закупка способом «Из одного источника» создается по несостоявшемуся
двухэтапному тендеру, то для добавления отобразятся лоты со статусом «Закупка не
состоялась» и способом «Двухэтапный тендер». При этом способ закупки по
несостоявшемуся предмету автоматически поменяется на способ «Из одного источника»
при добавлении предмета в проект объявления способом «Из одного источника».
Если закупка способом «Из одного источника» создается для закупа
дополнительного объема, то для добавления будут доступны лоты способом «из одного
источника» в статусе «Заявка». Предварительно требуется осуществить привязку

предмета способом «Из одного источника» к состоявшемуся предмету по способу
«Двухэтапный тендер».
Для этого необходимо после загрузки в план закупок предметов, предназначенных
для закупа дополнительного объема по способу «Из одного источника» пользователю с
ролью «Заказчик» на форме плана закупок по предмету выбрать действие «Привязать
состоявшийся предмет».

По выполнению данного действия система отобразит предмет в статусе «Закупка
состоялась» способом «Двухэтапный тендер»

Внимание! Предмет способом «Из одного источника» и состовшийся предмет
способом «Двухэтапный тендер», должны совпадать по следующим параметрам:
- Наименование ЛС и ИМН (международное непатентованное наименование или состав)
- Характеристика
-Единица измерения

После нажатия на кнопку «выбрать» система отобразит сообщение о
необходимости подтвердить действие.

Предмет способом «Из одного источника» будет доступен для добавления в проект
объявления для закупа дополнительного объема после привязки к состоявшемуся
предмету способом «Двухэтапный тендер».Обращаем внимание, что предварительно на
шаге создания проекта объявления требуется проставить галочку в поле «Закуп
дополнительного объема» (см. Инструкцию Организатора способом «Из одного
источника»).
На форме добавления лотов в проект закупки в верхней части размещен набор
фильтров для облегчения поиска. Требуемый (-ые) лот (-ы) необходимо отметить
галочкой и нажать на кнопку «Добавить отмеченные лоты»:

Внимание! В случае, если в проект объявления способом «Из одного источника»
добавлено несколько лотов, приглашенный поставщик должен быть одним и тем же по
всем лотам.
Внимание! Не допускается добавлять в проект объявления способом «из одного
источника» лоты с разными причинами не состоявших закупок.

После выбора лотов система автоматически осуществит переход на страницу
«Добавленные лоты».

Следующие кнопки предназначены для:




«Удалить отмеченный лот»- для удаления лота из проекта закупки;
«Далее» для продолжения процедуры создания закупки.
«Назад» для перехода на предыдущий шаг закупки.

Внимание! Приглашенный поставщик определяется системой автоматически на
основании итогов двухэтапного тендера:
1. В случае, если закуп способом двухэтапного тендера не состоялся по причине
того, что к участию в аукционе не допущен ни один потенциальный поставщик (имеется
в виду что, не допущен по требованиям к ЛС и ИМН, при этом допущен по
квалификационным требованиям), то приглашенным поставщиком признается
поставщик из числа допущенных по квалификационным требованиям подавший
наименьшее ценовое предложение, если таковых несколько, то тот, кто подал тендерную
заявку ранее.

Примечание: к требованиям к ЛС относятся:
- документ о гос. регистрации
- первичное ценовое предложение
- гарант. Письмо о соответствии маркировки, упаковке и инструкции
- гарант. Письмо о соответствии срока годности
- акт проверки

Внимание! Если поставщик отклонен по квалификационным требованиям, отправка
приглашения данному поставщику не допустима.

2.Если закуп способом двухэтапного тендера не состоялся по причине того, что к
участию в аукционе допущен только один потенциальный поставщик, то приглашение
отправляется данному поставщику.
3. Если закупается дополнительный объем, приглашенным поставщиком является
победитель двухэтапного тендера по лоту. Предварительно требуется в плане закупок
связать предмет способом «Из одного источника» и состоявшийся предмет способом
«двухэтапный тендер» (см. Инструкцию по работе с планом закупок).
После перехода на следующий шаг отобразится форма добавления данных по лотам.

На данном шаге требуется указать места поставок и основание проведения закупа
способом «Из одного источника».
Примечание: места поставок подтягиваются из состоявшегося двухэтапного
тендера с возможностью редактирования.
На следующем шаге отображаются данные о секретаре, требуется указать срок
действия заявки.

Примечание: срок действия заявки должен быть не менее 45 рабочих дней.
Следующим шагом требуется указать состав комиссии.

Минимальный состав комиссии – Председатель, Заместитель председателя и член
комиссии, обязательно нечетное число.
Обращаем внимание, что секретарь не входит в состав комиссии. Выбор членов
комиссии осуществляется с помощью кнопки «Добавить». Отобразится окно для поиска
пользователя.
Внимание! Выбор члена комиссии возможен только из числа зарегистрированных
пользователей веб- портала. В случае если член комиссии не прошел регистрацию на вебпортале, добавление в состав комиссии не представляется возможным.

Следующим шагом после добавления комиссии будет «Подготовка документации».
На данном шаге отображается перечень необходимых документов для участия в закупке

способом «Из одного источника» согласно Правилам организации и проведения закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования (далее- Правила).
Документы, обязательные для прикрепления отмечены галочкой в поле
«обязательность для поставщика».

Перечень документов:
Наименование

Описание согласно Правил

Устав

копия устава для юридического лица (в случае, если в уставе
не указан состав учредителей, участников или акционеров,
также представляется выписка о составе учредителей,

Обязате
льность
Да

Свидетельство о
гос.регистрации
Документы
физического
лица,
осуществляюще
го
предпринимател
ьскую
деятельность
Разрешения
(уведомления)
на
осуществление
фармацевтическ
ой деятельности

Сведения о
налоговой
задолженности

Справка банка
об отсутствии

участников или копия учредительного договора или выписка
из реестра действующих держателей акций, выданная после
даты объявления);
копия свидетельства о государственной регистрации
Да
(перерегистрации) юридического лица либо справка о
государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица
копия документа, предоставляющего право на
Да
осуществление предпринимательской деятельности без
образования юридического лица, выданного
соответствующим государственным органом, копия
документа, удостоверяющего личность (для физического
лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность)
копии разрешений и (или) уведомлений на занятие
соответствующей фармацевтической деятельностью и (или)
реализацию изделий медицинского назначения или
медицинской техники, полученных (направленных) в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая
2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о
которых подтверждаются в информационных системах
государственных органов. В случае отсутствия сведений в
информационных системах государственных органов,
потенциальный поставщик представляет нотариально
удостоверенную копию соответствующего разрешения
(уведомления), полученного (направленного) в соответствии
с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О
разрешениях и уведомлениях»
1) документ, подтверждающий отсутствие (наличие)
налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам,
социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на
обязательное социальное медицинское страхование,
полученный посредством веб-портала «электронного
правительства» не ранее одного месяца, предшествующего
дате вскрытия конвертов. 2 ) оригинал или копия письма
органа государственных доходов Республики Казахстан о
том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент
Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете, в
случае, если потенциальный поставщик не является
резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в
качестве налогоплательщика Республики Казахстан
подписанный оригинал справки банка, в котором
обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии

Да

Да

Да

просроченной
задолженности

Сведения о
квалификации
GMP

ИСО

GDP

Письмо об
отсутствии
аффилированно
сти в
соответствии с
пунктом 9
Правил
Письмо о
согласии на
расторжение

просроченной задолженности по всем видам его
обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком,
согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в
банках второго уровня, ипотечных организациях и
акционерном обществе «Банк Развития Казахстана»,
утвержденному постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области здравоохранения (если
потенциальный поставщик является клиентом нескольких
банков или иностранного банка, то представляется справка
от каждого из таких банков), выданной не ранее одного
месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов
сведения о квалификации по форме, утвержденной
Да
уполномоченным органом в области здравоохранения
копия сертификата о соответствии объекта в сфере
Нет
обращения лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники потенциального
поставщика требованиям надлежащей производственной
практики (GMP) (для закупа лекарственных средств), в
случае, если потенциальный поставщик претендует на
преимущественное право
стандарт системы управления качеством ИСО в порядке,
Нет
установленном Законом Республики Казахстан от 9 ноября
2004 года «О техническом регулировании», (для закупа
изделий медицинского назначения), в случае, если
потенциальный поставщик претендует на преимущественное
право"
копия сертификата о соответствии объекта в сфере
Нет
обращения лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники потенциального
поставщика требованиям надлежащей дистрибьюторской
практики (GDP) (для закупа лекарственных средств и
изделий медицинского назначения), в случае, если
потенциальный поставщик претендует на преимущественное
право
Да

Да

договора
поставки в
случае
выявления
фактов,
указанных в
пункте
9 Правил, в
порядке,
установленном
Правилами
Документ о гос
регистрации ЛС
и
ИМН/разрешени
е на разовый
ввоз

Акт проверки/
Акт СЭО

копия действующего документа или выписку из
информационного ресурса Государственного реестра,
заверяемую электронно-цифровой подписью экспертной
организации, подтверждающих государственную
регистрацию на момент вскрытия конвертов, либо
нотариально удостоверенную копию разрешения
уполномоченного органа на ввоз и применение товара на
территории Республики Казахстан или разрешение
уполномоченного органа на ввоз и применение товара на
территории Республики Казахстан, полученное посредством
веб-портала «электронного правительства»; На ввезенные и
произведенные на территории Республики Казахстан до
истечения срока действия регистрационного удостоверения
лекарственные средства, изделия медицинского назначения
представляются документы, подтверждающие ввоз и
наличие заявленного объема: ввоз товаров в Республику
Казахстан (нотариально удостоверенную копию грузовой
таможенной декларации, складскую справку не ранее даты
выхода объявления); производство отечественными
товаропроизводителями (складскую справку не ранее даты
выхода объявления); копию заключения о безопасности
товаров, выданного в установленном законодательством
порядке.
копия акта проверки наличия условий для хранения и
транспортировки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, выданного территориальными
подразделениями уполномоченного органа в сфере
обращения лекарственных средств, при необходимости акта
санитарно-эпидемиологического обследования о наличии
«холодовой цепи» (акты должны быть выданы не ранее
одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В
случае представления потенциальным поставщиком
сертификата надлежащей дистрибьюторской практики
(GDP) или надлежащей производственной практики (GМP),
вышеуказанные акты не представляются.

Да

Да

Гарантийное
письмо о
соответствии
маркировки,
потребительско
й упаковки и
инструкции по
их применению
Гарантийное
письмо о
соответствии
срока годности
ЛС и ИМН
Первичное
ценовое
предложение

гарантийное письмо о соответствии заявленных к закупу
лекарственных средств, изделий медицинского назначения
по маркировке, потребительской упаковке и инструкции по
их применению требованиям законодательства и порядку,
установленному уполномоченным органом в области
здравоохранения

Да

гарантийное письмо о соответствии срока годности
лекарственных средств, изделий медицинского назначения
на дату поставки поставщиком в соответствии с
требованиями Правил

Да

Да

Примечание: гарантийное обеспечение не предоставляется по закупке способом «Из
одного источника».
Такие документы как «справка об отсутствии просроченной задолженности» и
«сведения о квалификации» имеют шаблон документа, который потенциальный
поставщик может использовать, скачав путем нажатия на наименование документа.
Документы GMP, ИСО и GDP являются не обязательными для участия, в случае
если Поставщиком будет приложен один из сертификатов по всем лотам документ «акт
проверки/акт СЭО» является не обязательным.
Для перехода на следующий шаг Секретарю требуется приложить файл в раздел
«форма объявления».
Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб.
Следующим шагом является предварительный просмотр объявления.
На форме предварительного просмотра требуется осуществить проверку
информации по закупке и указать сроки начала и окончания приема заявок.
Во вкладке «Общие сведения» содержится информация об организаторе, данные о
секретаре и состав членов комиссии.

Дата начала приема заявок должна быть рабочим днем, устанавливается путем
нажатия на пиктограмму календаря

и выбором нужной даты.

Если требуется установить конкретное время приема заявок необходимо нажать на
пиктограмму часов
. Дата окончания приема заявок рассчитывается автоматически на
основании даты начала приема заявок, и редактированию не подлежит. Интервал между
датами начала и окончания приема заявок 3 рабочих дня.
Для просмотра информации о лоте необходимо пройти во вкладку Лоты, для
просмотра более подробной информации о лоте необходимо нажать на активную ссылку
номера лота.

На форме просмотра информации о лоте можно просмотреть график поставки и
формы медицинской помощи и признак заключения долгосрочного договора.
Для просмотра документации необходимо пройти во вкладку Документация. В
поле «Требования» указывается способ прикрепления документа: к лоту (требования к
лоту) или к заявке в целом (требования к поставщику).
Кнопка «Перейти» в строке с формой объявления предназначена для скачивания
прикрепленного секретарем файла.

Для публикации объявления необходимо нажать на кнопку «Опубликовать» в
нижней части формы предварительного просмотра. В случае если требуется
отредактировать данные необходимо нажать на кнопку «Назад», система возвращает на
предыдущий шаг.

Внимание! Перед публикацией объявления проверьте на корректность введенные
данные. Опубликованная закупка не подлежит редактированию.
В случае удачной публикации система присваивает закупке статус
«Опубликовано».

По наступлению даты начала приема заявок статус объявления сменится на
«Опубликовано (прием заявок)».
Обращение на продление закупки
Единый дистрибьютор может продлить срок представления документов до
двадцати календарных дней по обоснованному обращению потенциального поставщика. В
случае получения обращения от Поставщика на продление закупки действия секретаря
блокируются до тех пор, пока Секретарь не предоставит ответ на обращение, для этого
требуется пройти по активной ссылке с номером закупки.
Внимание! Поставщик может отправить обращение на продление закупки только 1
раз до подачи заявки, и наступления срока окончания приема заявок.

По нажатию на активный номер закупки откроется форма обращения, для
ознакомления следует нажать на кнопку «Просмотреть».

Далее требуется принять одно из решений: отклонить обращение либо продлить
закупку.

В случае отклонения откроется форма для прикрепления файла, с объяснением
причины отклонения файла.

Для продления срока окончания приема заявок по обращению требуется в поле
«Продлить закупку до» указать новый срок окончания приема заявок, и нажать на кнопку
«Продлить закупку».

Примечание: В поле «срок окончания приема заявок» отображается текущий срок,
данный срок обновится после продления.
После ответа на обращение статус решения поменяется либо на «отказано» либо на
«решение принято» в зависимости от ответа, Поставщику отправляется уведомление о
принятии решения по обращению.

Вскрытие закупки
Вскрытие закупки происходит вручную или автоматически Системой, в зависимости
от следующих условий:






После подачи заявки на участие в закупке способом «Из одного источника»
поставщиком, если срок окончания приема заявок не наступил, Система позволяет
Секретарю вскрыть закупку вручную с помощью кнопки «Вскрыть закупку».
После подачи заявки на участие в закупке способом «Из одного источника»
поставщиком, если срок окончания приема заявок наступил, Система
автоматически вскрывает закупку. После вскрытия закупки Система меняет статус
объявления с «Опубликован (прием заявок)» на «Рассмотрение заявок», отправляет
уведомление в личный кабинет Секретарю, членам комиссии и приглашенному
поставщику о вскрытии закупки, а также отправляет уведомление о необходимости
рассмотрения заявки Секретарю и членам комиссии.
В случае если поставщик отправил отказ от участия в закупке способом «Из одного
источника», Система автоматически вскрывает закупки и меняет статус объявления
с «Опубликован (прием заявок)» на «Формирование протокола итогов». Далее
происходит автоматическое формирование протокола итогов.
 В случае если поставщик не отправил отказ от участия или не подал заявку
на участие в закупке способом «Из одного источника», при наступлении срока
окончания приема заявок, Система автоматически вскрывает закупку и меняет
статус объявления с «Опубликован (прием заявок)» на «Формирование протокола
итогов».

Для вскрытия закупки вручную необходимо перейти на форму просмотра объявления,
и в списке доступных действий выбрать пункт «Вскрыть закупку».

Примечание: Кнопка «Вскрыть закупку» в разделе «Доступные действия» активна
для Секретаря, при условии, что срок окончания приема заявок не наступил, и заявка от
приглашенного поставщика подана.

После нажатия на кнопку «Вскрыть закупку» отобразиться форма подтверждения
вскрытия закупки.

После нажатия на кнопку «Вскрыть закупку» отображается информационное
сообщение об успешном вскрытии закупки, и статус объявления меняется с «Опубликован
(прием заявок)» на «Рассмотрение заявки».

Рассмотрение заявки поставщика
После того как произойдет вскрытие, и статус объявления поменяется на
«Рассмотрение заявок» членам комиссии приходит уведомление о необходимости

рассмотреть заявки. Для рассмотрения поданной заявки необходимо на форме просмотра
объявления в списке доступных действий выбрать действие «Просмотреть заявки».

Отобразится форма рассмотрения заявок.
Для просмотра заявки поставщика необходимо нажать на активную ссылку номера
заявки.

При нажатии на номер заявки осуществляется переход на страницу просмотра
заявки и допуска/отклонения поставщика.

Во вкладке «Сведения о поставщике» отображаются реквизиты поставщика и
данные о представителе поставщика.
Во вкладке «Лоты для участия в закупке» отображаются лоты, на которые была
подана заявка.

В разделе «Документация» находится перечень документов, предоставленных
поставщиком, с возможностью просмотреть и скачать документы.

Во вкладке «Допуск поставщика по лотам» осуществляется допуск/отклонение
заявки.

Решение членом комиссии принимается по общим документам и документам по
каждому лоту.
К общим документам относятся соответствие квалификационным
требованиям и требования к ЛС и ИМН:

Соответствие квалификационным требованиям включает в себя следующие
документы:
- Сведения о квалификации
- Свидетельство о гос.регистрации
- Устав
- Сведения о налоговой задолженности
- Справка банка об отсутствии просроченной задолженности
- Разрешения (уведомления) на осуществление фармацевтической деятельности
- Письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил
- Письмо о согласии на расторжение договора поставки в случае выявления фактов,
указанных в пункте 9 Правил, в порядке, установленном Правилами

- GDP
Требования к ЛС и ИМН включает в себя следующие документы:
- Акт проверки/ Акт СЭО
- Гарантийное письмо о соответствии маркировки, потребительской упаковки и
инструкции по их применению
- Гарантийное письмо о соответствии срока годности ЛС и ИМН
Внимание! При отклонении поставщика в разделе «Общие документы по всем
лотам» отклонение происходит автоматически по всем лотам, в которых участвует
поставщик.
Для принятия решения по каждому лоту требуется нажать на активный номер лота.
К документам по каждому лоту относятся соответствие квалификационным
требованиям и требования к ЛС и ИМН:

Соответствие квалификационным требованиям включает в себя следующие
документы:
- GMP
- Отечественный товаропроизводитель
- ИСО
Требования к ЛС и ИМН включает в себя следующие документы:
- Документ о гос регистрации ЛС и ИМН/разрешение на разовый ввоз
- Первичное ценовое предложение
На форме допуска в поле «Принятое решение» члену комиссии следует выбрать
одно из решений по документу:
-Допущен
-Отклонен.

В случае если будет принято решение отклонить поставщика по какому- либо
документу, члену комиссии требуется проставить галочку в строке с документом, и
указать причину отклонения.

Примечание: Кнопка «Прикрепить файл» является дополнительной функцией и не
является обязательным условием при заполнении обоснования отклонения заявки
поставщика.
Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб.
Для принятия решения по категории «Поставщик признан банкротом либо
находится на стадии ликвидации» или «Состоит в перечне недобросовестных
поставщиков» в разделе «Общие документы по всем лотам» требуется в поле «Принятое
решение» выбрать из выпадающего списка одно из следующих значений:
-Допущен (не состоит);
-Отклонен (состоит).
По таким категориям как GMP, GDP, ИСО и Отечественный товаропроизводитель
требуется выбрать одно из следующих решений:
- имеет преимущество
- не имеет преимущество

По категории «Отечественный товаропроизводитель» имеется возможность
проставить признак «Возможно заключение долгосрочного договора поставки».

После принятия решения по всем документам в разделе члену комиссии
необходимо нажать на кнопку «сохранить».

После сохранения решения, разделу присваивается признак «отклонен» либо
«допущен».

После принятия решения по общим документам и документам по каждому лоту
члену комиссии необходимо нажать на кнопку «голосовать».

Проголосовав член комиссии, может изменить принятое решение с помощью
кнопки «Отозвать голос» на форме допуска поставщика по лотам до завершения
голосования. Завершение голосования осуществляет секретарь закупки при наличия
кворума по голосованию.

Контроль за рассмотрением заявок
Секретарю на форме просмотра объявления со статусом «Рассмотрение заявок»
доступен функционал отслеживания хода голосования. Для использования данного
функционала необходимо в разделе «Доступные действия» выбрать пункт «Просмотреть
заявки».

Системой отобразится форма рассмотрения заявок.

Для просмотра информации о заявке (документация, сведения о поставщике, лоты
для участия, допуск поставщика по лотам) поставщика необходимо нажать на активный
номер заявки.
В разделе «Контроль голосования» отображается список лотов по закупке.

Для просмотра результатов голосования членов комиссии необходимо нажать на
наименование лота. Отобразится наименование приглашенного поставщика.

Поле «Решение» может содержать следующие значения:
Кворум достигнут – если проголосовало большинство членов тендерной комиссии
(при этом обязательно Председатель комиссии, в случае его отсутствия Заместитель
председателя) за все заявки поставщиков по лоту, в котором они участвуют.
Допущен/Отклонен– голосование закрыто;




Допущен – выводится в случае допуска поставщика большинством голосов.
Отклонен - выводится в случае отклонения поставщика большинством голосов
по несоответствию квалификационным требованиям или требованиям к ЛС и
ИМН;

- Нет кворума – голосование начато, кворум по голосованию не достигнут.
Поле «За» – содержит сведения о количестве членов комиссии, допустившие
потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он подал заявку.
Поле «Против» – содержит сведения о количестве членов комиссии, не допустивших
потенциального поставщика к участию в закупке по лоту, на который он подал заявку.
Поле «Не голосовал» – содержит сведения о количестве членов комиссии не принявших
решение по допуску/отклонению поставщика к участию в закупке по лоту, на который он
подал заявку.

Поля GMP, GDP, ИСО и ОТП содержат сведения о количестве голосов членов комиссии
присвоивших преимущества поставщику.
Для просмотра результатов голосования по каждому члену комиссии необходимо
нажать на наименование поставщика на форме рассмотрения заявок, затем на
наименование лота. Отобразится следующее окно.

Нажав на причину отклонения,

можно увидеть, по каким документам выявлено несоответствие, и обоснование
отклонения.

При наличии кворума голосов по допуску/отклонению поставщика по всем лотам
Секретарю закупки во вкладке «Контроль голосования» становится доступной
кнопка «Завершить голосование».

Примечание: В случае возникновения спорных вопросов, решающим признается голос
Председателя комиссии, а в случае его отсутствия Заместителя председателя.
После завершения голосования Секретарю, в случае необходимости, доступно
возобновить голосование.

Проведение переговоров на предмет уменьшения
цены
По завершению голосования Секретарю закупки на форме просмотра объявления в
списке доступных действий доступно действие «Переговоры на уменьшение цены».

Данное действие выполняется до формирования протокола итогов, в статусе объявления
«рассмотрение заявок».
На форме переговоров доступна кнопка «Создать»

На форме создания приглашения требуется прикрепить приглашение и нажать на кнопку
«Отправить»

Внимание! Переговоры проводятся вне веб-портала. Приглашение потенциальному
поставщику на проведение переговоров должно содержать место, дату, и время
проведения переговоров.
После отправки приглашения форма переговоров выглядит следующим образом

Примечание: Потенциальный поставщик может отказаться от такого
предложения, что не является основанием для отказа от подписания договора поставки
единым дистрибьютором.
После отправки ответа Поставщиком Секретарь получает уведомление в личный
кабинет. В случае если приглашение поставщиком было принято на форме переговоров в
поле «Итоги переговоров» доступна кнопка «Завершить переговоры».

На форме завершения переговоров требуется заполнить цену по результатам
переговоров и прикрепить файл основания снижения цены.

Примечание: Протокол итогов формируется с учетом цены по итогам
переговоров.

Формирование протокола итогов
После завершения голосования Секретарю закупки на форме просмотра
объявления в списке действий доступно действие «Сформировать протокол итогов».
1.13.
Внимание! Проведение переговоров на предмет уменьшения цены
выполняется до формирования протокола итогов, цену по результатам
переговоров требуется указать на форме переговоров (см. раздел 1.9 Проведение
переговоров на предмет уменьшения цены)

Действие «Сформировать протокол итогов» также доступно на форме
рассмотрения заявок, во вкладке «Контроль голосования». Для перехода на форму
«Рассмотрение заявок» необходимо выбрать в доступных действиях «Просмотреть
заявки».

При нажатии на кнопку «Сформировать протокол итогов», Система автоматически:



Изменит статус объявления и лота (ов), заявки поставщика на «Формирование
протокола итогов»;
Сформирует протокол итогов в формате PDF;

Секретарю требуется проверить сформированный протокол на корректность, и в
случае успешной проверки подписать данный протокол. Подписав документ электронной
цифровой подписью, Вы подтверждаете целостность и подлинность электронного
документа. После того, как протокол будет подписан, система отправит уведомление
членам комиссии о необходимости подписания протокола итогов в личный кабинет.
Внимание! В случае необходимости внести поправки в протокол итогов доступно
возобновление голосования с помощью кнопки «Возобновить голосование», необходимые
члены комиссии на форме допуска/отклонения поставщика отзовут голосование, и после
изменения решения проголосуют заново.

Примечание: Возобновление голосования доступно только до публикации протокола
итогов.
Внимание! Протокол итогов формируется и публикуется автоматически в
следующих случаях:
- если поставщик произвел отказ от участия, протокол итогов формируется и публикуется
сразу после выполнения отказа. Статус закупки меняется на «Завершено», статус лота
меняется на «Закупка не состоялась». Предмет доступен для повторного проведения
закупки либо способом «Двухэтапный тендер» либо «Из одного источника». В случаях
если предмет был создан на закуп дополнительного объема, то такой предмет будет
доступен только для повторной закупки способом «Из одного источника».
- если поставщик не подал заявку, протокол итогов формируется и публикуется по
наступлению даты окончания приема заявок. Статус закупки меняется на «Завершено»,
статус лота меняется на «Закупка не состоялась». Предмет доступен для повторного
проведения закупки либо способом «Двухэтапный тендер» либо «Из одного источника». В
случаях если предмет был создан на закуп дополнительного объема, то такой предмет
будет доступен только для повторной закупки способом «Из одного источника».

Подписание протокола итогов членами комиссии
После подписания протокола итогов Секретарем членам комиссии во вкладке
«Протоколы» на форме просмотра объявления доступен просмотр и подписание
протокола итогов.

С помощью кнопки «Просмотреть протокол» происходит скачивание протокола,
подписание осуществляется с помощью кнопки «Подписать». Подписав документ
электронной цифровой подписью, Вы подтверждаете целостность и подлинность
электронного документа.
После подписания протокола членом комиссии меняется статус подписания и
устанавливается дата подписания.

Публикация протокола итогов
Для публикации протокола итогов требуется наличие кворума подписей.
В случае если кто-либо из членов комиссии отсутствует, секретарь перед
публикацией протокола должен прикрепить файл подтверждающий отсутствие данного
члена комиссии.
Примечание: кворум подписей достигается при наличии большинства подписей членов
комиссии.

Внимание! После прикрепления требуется сохранить файл.
После подписания всеми членами комиссии протокола, а в случае отсутствия коголибо из членов после прикрепления файла причины отсутствия, на форме протокола
отображается кнопка «Опубликовать протокол итогов».
Внимание! После публикации голосование не возобновляется.

По нажатию кнопки «Опубликовать» отображается всплывающее окно с просьбой
подтвердить выполняемое действие.

После утверждения статус объявления и заявки поставщика меняется на
«Завершено», статус лота (ов) если закупка состоялась, меняется на «Закупка состоялась»,
если закупка не состоялась, меняется на «Закупка не состоялась», статус лота (ов) в заявке
поставщика меняется на «Победитель» или «Отклонен».

Отмена закупки
Функционал отмены закупки доступен Секретарю с момента публикации
объявления до завершения закупки (в статусе «Завершено» включительно).
Для того, чтобы провести отмену закупки Секретарю необходимо в списке действий на
форме просмотра объявления выбрать действие «Отменить закупку».

Отмена закупки возможна на всю закупку (отмена производится по всем лотам в
объявлении), а также на отдельные лоты, в случае если в закупке имеется несколько
лотов.
Выбор лотов осуществляется путем проставления галочки в строке с лотом, затем
необходимо нажать на кнопку «Провести отмену закупки по выбранным лотам».

Отобразится форма отмены, в которой необходимо прикрепить отсканированный
электронный документ, являющийся основанием отмены, и заполнить информацию по
основанию отмены.

Форма отмены закупки содержит следующие поля:
Наименование
поля

Значение поля

Номер решения

Поле является текстовым и доступным для ручного ввода.

Дата решения

В данном поле указывается дата вынесения соответствующего
решения, заполняется с помощью пиктограммы «Календарь».

Наименование
органа

Поле является текстовым и доступным для ручного ввода. В данном
поле необходимо указать полное наименование органа, вынесшего
решение.

Прикрепить файл

Кнопка предназначена для прикрепления документа, являющегося
основанием отмены.

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб.
После заполнения всех полей, и прикрепления файла необходимо нажать на кнопку
«Провести отмену».
При отмене всех лотов в закупке автоматически формируется протокол итогов с
указанием причины отмены, статус лота и объявления меняется на
«Отменен»/»Отменено».

В случае если в закупке несколько лотов, при отмене одного лота, статус данного
лота изменится на Отменен, при этом по остальным лотам процедуры по закупкам
продолжаются, и в протоколе итогов, после публикации, указывается причина отмены
данного лота.
Также отмененный лот возвращается в пул для публикации новой закупки.
Действия по отмене отображаются во вкладке «Отмена закупки».

ВНИМАНИЕ! В случае если отмена закупки производится со статусом «Формирование
протокола итогов», система переформирует протокол на другой с информацией об
отмене закупки. После этого необходимо снова подписать протокол секретарем и членами
комиссии.
ВНИМАНИЕ! В случае если по объявлению в статусе «Завершено» была произведена
отмена закупки полностью по всем лотам либо частично, система отображает все версии
протокола итогов с учетом отмены закупки. При этом система будет отображать первую

версию протокола итогов с информацией без отмены, а так же второй протокол с
информацией об отмене.
Предыдущий протокол итогов без информации об отмене будет отображаться со
статусом «Не действительный». Актуальный протокол итогов с информацией об отмене
будет иметь статус «Действительный».

Изменение секретаря и членов комиссии
Секретарю, а также Председателю комиссии на форме просмотра объявления
доступно действие «Изменить комиссию».

Примечание: Председателю комиссии доступно сменить только Секретаря, а в случае
его отсутствия смену секретаря производит Заместитель Председателя.
После выполнения данного действия на экране отобразится форма изменения
комиссии.

Для изменения члена комиссии необходимо нажать на кнопку «Изменить» в строке
с тем членом комиссии, которого требуется заменить.
Добавление нового члена комиссии выполняется с помощью кнопки «Добавить
члена комиссии», удаление выполняется с помощью пиктограммы

.

Заполнение полей «номер решения», «дата решения» и прикрепление файла
(основание изменения комиссии) являются обязательными. Для сохранения изменений
необходимо нажать на кнопку «Сохранить изменения».
Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб.
Примечание: Если голосование еще не завершено, и статус объявления
«Рассмотрение заявок», система позволяет исключать или добавлять нового члена
комиссии. В случае если исключенный член комиссии проголосовал, Система должна
сбрасывать результаты голосования и запрещать данному члену комиссии голосовать
заново. Если исключенный член комиссии еще не проголосовал, Система должна
закрывать доступ для вынесения решения по допуску/отклонению поставщиков.
В случае если добавили нового члена комиссии, Система должна позволять
проголосовать данному члену тендерной комиссии.

Кнопка «Скачать все» одним архивом
Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от
этапа объявления:
- Документы объявления (форму объявления);
- Заявки поставщиков;
- Протоколы.
Для скачивания документов перейти во вкладку «Документация» и нажать на кнопку
«Скачать все». После нажатия на кнопку, Система загружает документы на компьютер.
Для просмотра документов необходимо разархивировать.
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»Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуды
ұйымдастыру және өткізу
Хабарландыру жобасын құру және жариялау.
«Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуды құру мынадай жағдайларда мүмкін
болады:
1. Аукционға қатысуға бір де бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеуі себепті екі
кезеңдік тендер тәсілімен сатып алуды өткізілмеді деп таныған жағдайда.
2. Аукционға қатысуға бір ғана әлеуетті өнім беруші жіберілуі себепті екі кезеңдік
тендер тәсілімен сатып алуды өткізілмеді деп таныған жағдайда.
3. Дәрілік құралдар, медициналық мақсаттағы бұйымдар көлемін ұлғайту жағына
тапсырыс берушілерден қосымша өтінімдер келіп түскенде, сондай-ақ сол қаржы
жылында азаймайтын қорды қалыптастыру немесе толықтыру үшін сатып алу кезінде.
Назар аударыңыз! Егер екі кезеңдік тендер ұсынылған өтінімдер болмауы себепті
өткізілмесе, өткізілмеген тендер қорытындылары бойынша «Бір көзден алу» тәсілімен
сатып алуды құру мүмкін емес блса, «Екі кезеңдік рәсім» тәсілімен хабарландыруды құру
ұсынылады.
«Ұйымдастырушы» рөлімен пайдаланушы «Бір көзден алу»
тәсілімен хабарландыру құру үшін «Жұмыс кабинеті» мәзіріне өтіп, «Хабарландыру
құру» тарауын таңдау қажет.

Хабарландыру жобасын құру нысанында мыналарды көрсету қажет:




Сатып алуды өткізу тәсілі;
Қазақ тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;
Орыс тілінде хабарландыру (сатып алу) атауы;

«Хабарландыру жобасыне құру» қадамы мынадай басқару элементтерінен тұрады:
Элемент

Әрекет

Сатып алуды өткізу
тәсілі

Қолмен толтырылады. Түсіп тұратын тізімнен мәні таңдалады:

Сатып алу мәнінің
түрі

Үндемеуі бойынша Тауар.

Өткізілмеген сатып
алу тәсілі

Үндемеуі бойынша «Екі кезеңдік тендер»

Қазақ тілінде
хабарландыру
(сатып алу) атауы

Қолмен толтырылады

Орыс тілінде
хабарландыру
(сатып алу) атауы

Қолмен толтырылады

Қосымша көлемді
сатып алу

Дәрілік құралдар, медициналық мақсаттағы бұйымдар көлемін
ұлғайту жағына тапсырыс берушілерден қосымша өтінімдер келіп
түскенде, сондай-ақ сол қаржы жылында азаймайтын қорды
қалыптастыру немесе толықтыру үшін сатып алу кезінде белгіні
қою қажет

Бұдан әрі

Батырманы басқан кезде, жүйе міндетті жолдардың толтырылуын
тексеруді жүзеге асырады.

Ескертпе: Осы жолдарды толтырып, келесі қадамға өткеннен кейін, жүйе «Жұмыс
кабинеті» - «Менің хабарландыруларым (ұйымдастырушы) тарауында «Жоба»
мәртебесінде хабарландыруды сақтайды:

пиктограммасы сатып алуды редакциялауға мүмкіндік береді,
пиктограммасы «Жоба» мәртебесімен хабарландыруды алып тастауға мүмкіндік
береді.
«Хабарландыру жобасын құру» қадамынан кейін жүйе «Лоттарды қосу» қадамына
өтуді жүзеге асырады, сатып алу тәсілі бойынша, мәнінің түрі бойынша және сатып алу
өткізу белгісі бойынша берілген критерийлерге жауап беретін лоттарды көрсетеді.
Назар аударыңыз! Егер «Бір көзден алу» тәсілімен сатиып алу өкізілмеген екі кезеңдік
тендер бойынша құрылса, онда қосу үшін «Сатып алу өткізілмеді» мәртебесімен және
«Екеі кезеңдік тендер» тәсілімен лоттар көрсетіледі. Бұл ретте өткізілмеген мән бойынша
сатып алу тәсілі «Бір көзден алу» тәсілімен хабарландыру жобасына мәнді қосқан кезде
«Бір көзден алу» тәсіліне автоматты түрде ауысады.
Егер «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алу қосымша көлемді сатып алу үшін
құрылса, онда қосу үшін «Өтінім» мәртебесіндегі «Бір көзден алу» тәсілімен лоттар
қолжетімді болады. «Екі кезеңдік тендер» тәсілі бойынша өткізілген мәнге «Бір көзден
алу» тәсілімен мәнін байланыстыруды жүзеге асыру алдын ала талап етіледі.
Бұл үшін «Тапсырыс беруші» рөлімен пайдаланушыға «Бір көзден алу» тәсілі
бойынша қосымша көлемді сатып алуға арналған мәндерді сатып алу жоспарына
жүктегеннен кейін мәні бойынша сатып алу жоспары нысанында «Өткізілген мәнді
байланыстыру» дегенді таңдау қажет.

Осы әрекетті орындағаннан кейін жүйе «Екі кезеңдік тендер» тәсілімен «Сатып алу
өткізілді» мәртебесінде мәнді көрсетеді.

Назар аударыңыз! «Бір көзден алу» тәсілімен мәні және «Екі кезеңдік тендер»
тәсілімен өткізілген мән төмендегі параметрлер бойынша сәйкес келуі тиіс:
- ДҚ және ДМБ атауы (халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы)
- Сипаттамасы
-Өлшем бірлігі

«Таңдау» батырмасын басқаннан кейін жүйе әрекетті растау қажеттігі туралы
хабарламаны көрсетеді.

«Бір көзден алу» тәсілімен мәні «Екі кезеңдік тендер» тәсілімен өткізілген мәнге
байланыстырғаннан кейін қосымша көлемді сатып алуға хабарландыру жобасына қосу
үшін қолжетімді болады. Алдын ала хабарландыру жобасын құру қадамында «Қосымша
көлемді сатып алу» жолына қанат белгі қою талап етілетініне назарыңызды аударамыз.
(«Бір көзден алу» тәсілімен Ұйымдастырушының нұсқаулығын қараңыз).
Сатып алу жобасына лоттарды қосу нысанында жоғарғы бөлігінде іздеуді
жеңілдету үшін сүзгілер жинағы орналастырылған. Талап етілген лотты (тарды) қанат
белгімен белгілеп, «Белгіленген лоттарды қосу» батырмасын басу қажет:

Назар аударыңыз! «Бір көзден алу» тәсілімен хабарландыру жобасына бірнеше лот
қосылған жағдайда, барлық лоттар бойынша сол шақырылған өнім беруші болуы тиіс.
Назар аударыңыз! Хабарландыру жобасына өткізілмеген сатып алудың әр түрлі
себептерімен лоттарды «Бір көзден алу» тәсілімен хабарландыру жобасына қосуға жол
берілмейді.
Лоттарды таңдағаннан кейін жүйе автоматты түрде «Қосылған лоттар» бетіне
өтеді.

Төмендегі батырмалар мыналарға арналған:




«Белгіленген лотты алып тастау»- сатып алу жобасынан лотты алып тастау үшін;
«Бұдан әрі» сатып алу құру рәсімін жалғастыру үшін.
«Артқа» сатып алудың алдыңғы қадамына өту үшін.

Назар аударыңыз! Шақырылған өнім берушіні жүйе екі кезеңдік тендер қорытындылары
негізінде автоматты түрде анықтайды:
1. Аукционға қатысуға бір де бір әлеуетті өнім беруші жіберілмеуі себепті екі
кезеңдік тендер тәсілімен сатып алу өткізілмеген жағдайда, (ДҚ мен ММБ-ға
қойылатын талаптар бойынша жіберілмегенмен, бұл ретте біліктілік талаптары
бойынша жіберілген) біліктілік талаптары бойынша жіберілгендердің арасында ең аз
баға ұсынысын берген, егер мұндайлар көп болса, тендерлік өтінімді ертерек берген өнім
беруші шақырылған өнім беруші деп танылады.

Ескертпе: ДҚ-ға қойылатын талаптарға:
- мем. тіркеу туралы құжат
- бастапқы баға ұсынысы
- таңбалануы, қаптамасы және нұсқаулыққа сәйкестігі туралы кепілдік хат
- жарамдылық мерзімінің сәйкестігі туралы кепілдік хат
- тексеру актісі жатады.

Назар аударыңыз! Егер өнім беруші біліктілік талаптары бойынша қабыл алмаса, бұл
өнім берушіге шақыру жіберуге жол берілмейді.
2.Егер екі кезеңдік тендер тәсілімен сатып алу аукционға бір ғана әлеуетті өнім
беруші жіберілуі себепті өткізілмесе, онда шақыру сол өнім берушіге жіберіледі.
3. Егер қосымша көлем сатып алынса, лот бойынша екі кезеңдік тендердің
жеңімпазы шақырылған өнім беруші болып табылады. Сатып алу жоспарында «Бір
көзден алу» тәсілімен мәні мен өткізілген «екі кезеңдік тендер» тәсілімен мәнді алдын
ала байланысты талап етіледі (Сатып алу жоспарымен жұмыс нұсқаулығын қараңыз).
Келесі қадамға өткеннен кейін лоттар бойынша деректерді қосу нысаны көрсетіледі.

Бұл қадамда «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алу өткізу негізі мен жеткізу орнын
көрсету талап етіледі.
Ескертпе: жеткізу орны редакциялау мүкіндігімен өткізілген екі кезеңдік
тендерден тартылады.
Келесі қадамда хатшы туралы деректер көрсетіледі, өтінімнің әрекет ету мерзімін
көрсету талап етіледі.

Ескертпе: өтінімнің әрекет ету мерзімі 45 жұмыс күніне аз болмауы тиіс.
Келесі қадаммен комиссия құрамын көрсету талап етіледі.

Комиссияның ең аз құрамы – Төраға, төрағаның орынбасары және комиссия
мүшелері, міндетті түрде тақ сан болуы тиіс.
Назарыңызды аударамыз, Хатшы комиссия құрамына кірмейді. Комиссия
мүшелерін таңдау «Қосу» батырмасының көмегімен жүзеге асырылады. Пайдаланушыны
іздеу үшін терезе көрсетіледі.
Назар аударыңыз! Комиссия мүшесін таңдау веб-порталдың тіркелген
пайдаланушылары арасынан ғана мүмкін. Комиссия мүшесі веб-порталда тіркеуден
өтпеген жағдайда, комиссия құрамына кіргізу мүмкін емес болады.

Комиссияны қосқаннан кейін келесі қадам «Құжаттаманы дайындау» болады. Бұл
қадамда Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік
заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық)
препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы,
фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу

қағидаларына (бұдан әрі- Қағида) сәйкес «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысу
үшін қажетті құжаттар тізбесі көрсетіледі.
Қоса тіркеу үшін міндетті құжаттар «Өнім беруші үшін міндеттілігі» жолында
қанат белгімен белгіленген.

Құжаттар тізбесі:
Атауы
Жарғы

Қағидаларға сәйкес сипаттамасы

заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (жарғыда
құрылтайшылар, қатысушылар немесе акционерлер құрамы
көрсетілмеген жағдайда, сондай-ақ құрылтайшылар,
қатысушылар құрамы туралы үзінді-көшірме немесе
құрылтай шартының көшірмесі немесе хабарландыру
күнінен кейін берілген қолданыстағы акция иелері
тізілімінен үзінді-көшірме);
Мем. тіркеу
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
туралы куәлік
куәліктің көшірмесі не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтама
Кәсіпкерлік
тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлғаны құрмай
қызметті жүзеге кәсіпкерлік қызметтік жүзеге асыруға құқық беретін
асыратын жеке
құжаттың көшірмесі, жеке басты куәландыратын құжаттың
тұлалардың
көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға
құжаттары
үшін)
Фармацевтикал Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар
ық қызметті
туралы мәліметтер расталатын, Қазақстан
жүзеге асыруға
Республикасының аумағында дәрілік заттарды,
рұқсат
медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық
(хабарлама)
техниканы өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызмет
"Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
алынған тиісті рұқсат және (немесе) хабарламалардың
көшірмесі
Салық берешегі 1) конверттерді ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес
туралы мәлімет "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы алынған салық
төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары,
әлеуметтік аударымдар және міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе)
жарналар бойынша берешегі жоқтығын (болуын) растайтын
құжат; 2 ) егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан
Республикасының резиденті болып табылмаса және
Қазақстан Республикасында салық төлеуші ретінде
тіркелмесе, онда оларға Қазақстан Республикасының
мемлекеттік кірістер органының осы әлеуетті өнім беруші
Қазақстан Республикасының бейрезиденті және салықтық
есепте тұрмайтыны туралы хаттың түпнұсқасы немесе
көшірмесі
Мерзімі өткен
әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің Қазақстан
берешек
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен
жоқтығы туралы бекітілген екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық

Міндет
тілігі
Иә

Иә
Иә

Иә

Иә

Иә

банктің
анықтамасы

Біліктілік
туралы
мәліметтер
GMP

ИСО

GDP

Қағидалардың
9-тармағына
сәйкес
үлестестік
жоқтығы туралы
хат
Қағидаларда
белгіленген
тәртіпте,
Қағидалардың
9-тармағында

ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік
қоғамындағы бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі
жоспарына сәйкес банктің алдында әлеуетті өнім берушінің
үш айдан астам мерзімге созылған міндеттемелерінің барлық
түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені
туралы конверттерді ашу күнінің алдында бір айдан ерте
емес берілген, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті
орган бекіткен нысан бойынша банк анықтамасының қол
қойылған түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше
банктің немесе шетелдік банктің клиенті болып табылған
жағдайда, онда осындай банктердің әрқайсысынан мұндай
анықтама беріледі).
Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен
Иә
нысан бойынша біліктілік туралы мәліметтер
егер әлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған
жағдайда әлеуетті өнім берушінің дәрілік заттардың,
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық
техниканың айналысы саласындағы объектісінің тиісті
өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы
сертификаттың көшірмесі
егер әлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған
жағдайда , (медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу
үшін), «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9
қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен ИСО
сапаны басқару жүйесі стандарты

Жоқ

егер әлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған
жағдайда әлеуетті өнім берушінің дәрілік заттардың,
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық
техниканың айналысы саласындағы объектісінің тиісті
дистрибьюторлық практикада (GDP) (дәрілік заттарды және
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу үшін)
талаптарына сәйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі

Жоқ

Жоқ

Иә

Иә

көрсетілген
фактілер
анықталған
жағдайда
жеткізу шартын
бұзуға келісу
туралы хат
ДҚ мен ММБ
мемлекеттік
тіркеу туралы
құжат/бір рет
әкелуге рұқсат

қолданыстағы құжаттың көшірмесі немесе сараптама
Иә
ұйымының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен
куәландырылған, конверттерді ашу сәтіне мемлекеттік
тіркелуін растайтын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық
ресурсынан үзінді көшірме не тауарды Қазақстан
Республикасының аумағына әкелуге және қолдануға
уәкілетті орган рұқсатының нотариат куәландырған
көшірмесі немесе "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы
алынған тауарды Қазақстан Республикасының аумағына
әкелуге және қолдануға уәкілетті органның рұқсаты; Тіркеу
куәлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан
Республикасының аумағына әкелінген және өндірілген
дәрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға:
әкелінуін және мәлімделген көлемнің болуын растайтын
құжаттар ұсынылады: тауарды Қазақстан Республикасына
әкелуін (кедендік жүк декларациясының нотариат
куәландырған көшірмесі, хабарландыру шыққан күннен ерте
емес қойма анықтамасы): отандық тауар өндірушілердің
өндіруі (хабарландыру шыққан күнінен ерте емес қойма
анықтамасын); заңнамада белгіленген тәртіппен берілген
тауарлардың қауіпсіздігі туралы қорытындының көшірмесі.
Тексеру актісі/
дәрілік заттардың айналысы саласындағы уәкілетті
Иә
СЭТ актісі
органның аумақтық бөлімшесі берген дәрілік заттарды,
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау және
тасымалдау үшін жағдайлардың бар екендігі туралы тексеру
актісінің, қажет болған кезде "салқындату тізбегінің" бар
екендігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық актінің
көшірмелері (актілер өтінімдер салынған конверттерді ашу
күніне дейін бір жылдан ерте емес берілуге тиіс). Әлеуетті
өнім беруші тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) немесе
тиісті өндірістік практика (GМP) сертификатын ұсынған
жағдайда жоғарыда көрсетілген актілер ұсынылмайды.
Таңбалануының, сатып алуға мәлімделген дәрілік заттардың, медициналық
Иә
тұтыну
мақсаттағы бұйымдардың таңбалануы, тұтыну қаптамасы
қаптамасының
бойынша және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың
және оларды
заңнама талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы
қолдану
уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі туралы
жөніндегі
кепілдік хат
нұсқаулықтың

сәйкестігі
туралы кепілдік
хат
ДҚ мен ММБ
жарамдылық
мерзімінің
сәйкестігі
туралы кепілдік
хат
Бастапқы баға
ұсынысы

дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың
жарамдылық мерзімінің осы Қағидалардың талаптарына
сәйкес өнім берушілердің беру күніне сәйкестігі туралы
кепілдік хат

Иә

Иә

Ескертпе: «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алу бойынша кепілді қамтамасыз ету
берілмейді.
«Мерзімі өткен берешек жоқтығы туралы анықтама» және «біліктілік туралы
мәліметтер» сияқты құжаттардың құжат шаблоны бар, оны әлеуетті өнім беруші құжат
атауын басу арқылы жүктеп алып, пайдалана алады.
GMP, ИСО және GDP құжаттары қатысу үшін міндетті емес, Өнім беруші барлық
лоттар бойынша сертификаттардың біреуін қоса берсе, «тексеру актісі/СЭТ актісі»
құжаты міндетті емес болып табылады.
Келесі қадамға өту үшін Хатшыға «хабарландыру нысаны» тарауына файлды қоса
тіркеу талап етіледі.
Назар аударыңыз! Әрбір қоса тіркелген құжаттың көлемі 20 мб аспауы тиіс.
Келесі қадам хабарландыруды алдын ала қарау болып табылады.
Алдын ала қарау нысанында сатып алу бойынша ақпаратты тексеру және
өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу мерзімдерін көрсету талап етіледі.
«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде ұйымдастырушы, хатшы және комиссия
мүшелерінің құрамы туралы деректер қамтылған.

Өтінімдерді қабылдаудың басталу күні жұмыс күні болуы тиіс, күнтізбе
пиктограммасын

басу және керек күнді таңдау арқылы белгіленеді.

Егер өтінімдерді қабылдаудың нақты уақытын орнату талап етілсе, сағат
пиктограммасын басу қажет. Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні өтінімдерді
қабылдаудың басталу күні негізінде автоматты түрде есептеледі және редакциялауға
жатпайды. Өтінімдерді қабылдауды басталу және аяқталу күндері арасындағы интервал 3
жұүмыс күні.
Лот туралы ақпаратты қарау үшін Лоттар қосымша бетіне өту қажет, лот туралы
толғырақ ақпаратты қарау үшін лоттың нөмірі белсенді сілтемесін басу қажет.

Лот туралы ақпаратты қарау нысанында жеткізу кестесі мен медициналық көмек
нысанын және ұзақмерзімді шарт жасасу белгісін қарауға болады.
Құжаттаманы қарау үшін Құжаттама қосымша бетіне өту қажет. «Талап» жолында
құжатты қоса тіркеу тәсілі көрсетіледі: лотқа (лотқа қойылатын талаптар) немесе жалпы
өтінімге (өнім берушіге қойылатын талаптар).
Хабарландыру нысаны бар жолдағы «Өту» батырмасы хатшы қоса тіркеген
файлды жүктеуге арналған.

Хабарландыруды жариялау үшін алдын ала қарау нысанының төменгі бөлігіндегі
«Жариялау» батырмасын басу қажет. Деректерді редакциялау талап етілген жағдайда,
«Артқа» батырмасын басу қажет, жүйе алдыңғы қадамға қайтарады.

Назар аударыңыз! Хабарландыруды жариялар алдында енгізілген деректердің
дұрыстығын тексеріңіз. Жарияланған сатып алу редакциялауға жатпайды. .
Сәтті жариялаған жағдайда жүйе сатып алуға «Жарияланды» мәртебесін береді.

Өтінімдерді қабылдау басталу күні басталғанда хабарландыру мәртебесі
«Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» деп өзгереді.
Сатып алуды ұзартуға өтініш
Бірыңғай дистрибьютор әлеуетті өнім берушінің негізді өтініші бойынша
құжаттарды ұсыну мерзімін жиырма күнтізбелік күнге дейін ұзарта алады. Сатып алуды
ұзартуға Өнім берушіден өтініш алған жағдайда, Хатшы өтінішке жауап бергенге дейін
хатшының іс-әрекеті бұғатталады, бұл үшін сатып алу нөмірімен белсенді сілтеме
бойынша өту талап етіледі.
Назар аударыңыз! Өнім беруші өтінімді бергенге және өтінімдерді қабылдаудың
аяқталу мерзімі басталғанға дейін 1 рет қана сатып алуды ұзартуға өтінішті жібере алады.

Сатып алудың белсенді нөмірін басқанда, өтініш нысаны ашылады, танысу үшін
«Қарау» батырмасын басу керек.

Бұдан әрі мына шешімдердің біреуін таңдау талап етіледі: өтінішті қабыл алмау
немесе сатып алуды ұзарту.

Қабыл алмаған жағдайда файлды қабыл алмау себебін түсіндіре отырып, файлды
қоса тіркеуге арналған нысан ашылады.

Өтініш бойынша өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімін ұзарту үшін «дейін
сатып алуды ұзарту» жолында өтінімдердің қабылдау аяқталуының жаңа мерзімін көрсету
және «Сатып алуды ұзарту» батырмасын басу талап етіледі.

Ескертпе: «өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі» жолында ағымдағы мерзім
көрсетіледі, бұл мерзім ұзартқаннан кейін жаңартылады.
Өтінішке жауап бергеннен кейін шешім жауапқа байланысты «бас тартылды» не
«шшім қабылданды» деп өзгереді, Өнім берушіге өтініш бойынша шешім қабылданғаны
туралы хабарлама жіберіледі.

Сатып алуды ашу
Сатып алуды ашу төмендегі жағдайларға байланысты қолмен немесе Жүйе автоматты
түрде жүргізеді:






Өнім беруші «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінім бергеннен
кейін егер өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі басталмаса, Жүйе Хатшыға
«Сатып алуды ашу» батырмасының көмегімен сатып алуды қолмен ашуға
мүмкіндік береді.
Өнім беруші «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінім бергеннен
кейін егер өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі басталса, Жүйе сатып алуды
автоматты түрде ашады. Сатып алуды ашқаннан кейін Жүйе хабарландыру
мәртебесін «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» дегеннен «Өтінімдерді қарау»
деп өзгертеді, Хатшының жеке кабинетіне, комиссия мүшелері мен шақырылған
Өнім берушіге сатып алуды ашқаны туралы хабарлама жібереді, сондай-ақ Хатшы
мен комиссия мүшелеріне өтінімді қарау қажеттігі туралы хабарлама жібереді.
Өнім беруші «Бір көзден алу» тәсілімен сатып алуға қатысудан бас тарту
жіберген жағдайда, Жүйе сатып алуды автоматты түрде ашады және хабарландыру
мәртебесін «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)» дегеннен «Қорытындылар
хаттамасын қалыптастыру» деп өзгертеді. Бұдан әрі Қорытындылар хаттамасын
қалыптастыру автоматты түрде болады.
 Өнім беруші қатысудан бас тарту жібермеген немесе «Бір көзден алу»
тәсілімен сатып алуға қатысуға өтінім бермеген жағдайда, өтінімдерді
қабылдаудың аяқталу мерзімі басталған кезде, Жүйе сатып алуды автоматты түрде
ашады және хабарландыру мәртебесін «Жарияланды (өтінімдерді қабылдау)»
дегеннен «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» деп өзгертеді.

Сатып алуды қолмен ашу үшін хабарландыруды қарау нысанына өту қажет,
қолжетімді әрекеттер тізімінен "Сатып алуды ашу" тармағын таңдау қажет.
Ескертпе: «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Сатып алуды ашу» батырмасы
өтінімдерді қабылдаудың аяқталу мерзімі басталмаған және шақырылған
Өнімберушіден өтінім берілген жағдайда Хатшы үшін белсенді.

«Сатып алуды ашу» батырмасын басқаннан кейін сатып алуды ашуды растау
нысаны көрсетіледі.

«Сатып алуды ашу» батырмасын басқаннан кейін сатып алу сәтті жабылғаны
туралы ақпараттық хабарлама көрсетіледі және хабарландыру мәртебесі «Жарияланды
(өтінімдерді қабылдау)» дегеннен «Өтінімді қарау» деп өзгереді.

Өнім берушінің өтінімін қарау

Ашу өтіп, хабарландыру мәртебесі «Өтінімдерді қарау» деп өзгергеннен кейін
комиссия мүшелеріне өтінімді қарау қажеттігі туралы хабарлама келеді. Берілген
өтінімді қарау үшін қолжетімді әрекеттер тізімінде хабарландырудың қарау нысанында
«Өтінімді қарау» әрекетін таңдау қажет.

Өтінімдерді қарау нысаны көрсетіледі.
Өтінімді қарау үшін Өнім берушіге өтінім нөмірі белсенді сілтемесін басу қажет.

Өтінім нөмірін басқан кезде өтінімді қарау және Өнім берушіні жіберу/қабыл алмау
бетіне өту жүзеге асырылады.

«Өнім беруші туралы мәлімет» қосымша бетінде Өнім берушінің деректемелері
және Өнім берушінің өкілі туралы деректер көрсетіледі.
«Сатып алуға қатысуға арналған лоттар» қосымша бетінде өтінім берілген лоттар
көрсетіледі.

«Құжаттама» тарауында құжаттарды қарау және жүктеп алу мүмкіндігімен Өнім
беруші берген құжаттар тізбесі орналасқан.

«Лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу» қосымша бетінде өтінімді жіберу/қабыл
алмау жүзеге асырылады.

Комиссия мүшелері шешімді жалпы құжаттар және әрбір лоттың құжаттары
бойынша қабылдайды.
Жалпы құжаттарға біліктілік талаптарына және ДҚ мен ММБ-ға қойылатын
талаптарға сәйкестік жатады:

Біліктілік талаптарына сәйкестік мынадай құжаттарды қамтиды:
- Біліктілік туралы мәліметтер
- Мем. тіркеу туралы куәлік
- Жарғы
- Салық берешегі туралы мәлімет
- Мерзімі өткен берешек жоқтығы туралы банктің анықтамасы
- Фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға рұқсат (хабарлама)
- Қағидалардың 9-тармағына сәйкес үлестестік жоқтығы туралы хат
- Қағидаларда белгіленген тәртіпте, Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген фактілер
анықталған жағдайда жеткізу шартын бұзуға келісу туралы хат

- GDP
ДҚ мен ММБ-ға қойылатын талаптар мынадай құжаттарды қамтиды:
- Тексеру актісі/ СЭТ актісі
- Таңбалануының, тұтынушылық қаптамасының және оларды қолдану жөніндегі
нұсқаулықтың сәйкестігі туралы кепілдік хат
- ДҚ мен ММБ жарамдылық мерзімінің сәйкестігі туралы кепілдік хат
Назар аударыңыз! Өнім берушінің қабыл алмаған кезде «Барлық лоттар бойынша
жалпы құжаттар» тарауында Өнім беруші қатысатын барлық лоттар бойынша автоматты
түрде қабыл алмау болмады.
Әрбір лот бойынша шешім қабылдау үшін лоттың белсенді нөмірін басу талап
етіледі.
Әрбір лот бойынша құжаттарға біліктілік талаптарына және ДҚ мен ММБға қойылатын талаптарға сәйкестік жатады:

Біліктілік талаптарына сәйкестік мынадай құжаттарды қамтиды:
- GMP
- Отандық тауар өндіруші
- ИСО
ДҚ мен ММБ-ға қойылатын талаптар мынадай құжаттарды қамтиды:
- ДҚ мен ММБ мемлекеттік тіркеу туралы құжат/бір рет әкелуге рұқсат
- Бастапқы баға ұсынысы
«Қабылданған шешім» жолында жіберу нысанында комиссия мүшесіне құжат
бойынша шешімдердің біреуін таңдау керек:
-Жіберілді
-Қабыл алынбады.

Өнім берушіні қандай да бір құжат бойынша қабыл алмауға шешім қабылданатын
болған жағдайда, комиссия мүшесіне құжат бар жолға қанат белгі қою және қабыл
алынбау себебін көрсету қажет.

Ескертпе: «Файлды қоса тіркеу» батырмасы қосымша функция болып табылады және
Өнім берушінің өтінімін қабыл алмау негізін толтырған кезде міндетті шарт болып
табылмайды.
Назар аударыңыз! Әрбір қоса тіркелген құжаттың көлемі 20 мб аспауы тиіс.
«Өнім беруші банкрот деп танылды не тарату сатысында тұр» немесе
«Жосықсыз өнім берушілер тізбесінде тұр» санаты бойынша шешім қабылдау үшін
«Барлық лоттар бойынша жалпы құжаттар» тарауында «Қабылданған шешім» жолында
түсіп тұратын тізімнен төмендегі мәндердің біреуін таңдау талап етіледі:
-Жіберілді (тұрған жоқ);
-Қабыл алынбады (тұр ).
GMP, GDP, ИСО және Отандық тауар өндіруші сияқты санаттар бойынша
төмендегі шешімдердің біреуін таңдау талап етіледі:
- артықшылыққа ие
- артықшылыққа ие емес

«Отандық тауар өндіруші» санаты бойынша «Ұзақмерзімді жеткізу шартын
жасасу мүмкін» белгісін қоюға мүмкіндік бар.

Барлық құжаттар бойынша шешім қабылдағаннан кейін комиссия мүшесіне
«сақтау» батырмасын басу қажет.

Шешімді сақтағаннан кейін, тарауға «Қабыл алынбады» не «Жіберілді» белгісі
беріледі.

Жалпы құжаттар бойынша және әрбір лоттың құжаттары бойынша шешім
қабылдағаннан кейін «дауыс беру» батырмасын басу қажет.

Комиссия мүшесі дауыс дауыс беріп, дауыс беруді аяқтағанға дейін лоттар
бойынша Өнім берушіні жіберу нысанында «Дауысты кері қайтарып алу» батырмасының
көмегімен қабылданған шешімді өзгерте алады. Дауыс беру бойынша кворум болған кезде
сатып алу хатшысы дауыс беруді аяқтауды жүзеге асырады.

Өтінімдердің қаралуын бақылау
Хатшыға «Өтінімдерді қарау» мәртебесімен хабарландыруды қарау нысанында
дауыс беру барысын қадағалау функционалы қолжетімді. Осы функционалды пайдалану
үшін «Қолжетімді әрекеттер» тарауында «Өтінімді қарау» тармағын таңдау қажет.

Жүйе өтінімдерді қарау нысанын көрсетеді.

Өтінім туралы ақпаратты қарау үшін (құжаттама, Өнім беруші туралы мәлімет,
қатысу үшін лоттар, лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу) Өнім берушіге өтінімнің
белсенді нөмірін басу қажет.
«Дауыс беруді бақылау» тарауында сатып алу бойынша лоттар тізімі көрсетіледі.

Дауыс беру нәтижелерін қарау үшін лот атауын басу қажет. Шақырылған Өнім
берушінің атауы көрсетіледі.

«Шешім» жолы мынадай мәнтерден тұруы мүмкін:
Кворумға қолжеткізілді – Өнім берушілердің олар қатысатын лоттар бойынша
барлық өтінімдер үшін тендерлік комиссияның көпшілігі дауыс берсе (бұл ретте
Комиссия төрағасы, ол болмаған жағдайда Төрағаның орынбасары міндетті).
Жіберілді/Қабыл алынбады– дауыс беру жабық;




Жіберілді –Өнім беруші көпшілік дауыспен жіберілген жағдайда шығады.
Қабыл алынбады – біліктілік талаптарына немесе ДК мен ММБ-ға қойылатын
талаптарға сәйкес болмауы бойынша көпшілік дауыспен Өнім беруші қабыл
алынбаған жағдайда шығарылады;

- Кворум жоқ – дауыс беру басталды, дауыс беру бойынша кворумға қолжеткізілмеді.
«Жақтап» жолы – әлеуетті Өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға
қатысуға жіберген комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметтен тұрады.
«Қарсы» жолы – әлеуетті Өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып алуға
қатысуға жібермеген комиссия мүшелерінің саны туралы мәліметтен тұрады.
«Дауыс бермеді» жолы – әлеуетті Өнім берушіні ол өтінім берген лот бойынша сатып
алуға қатысуға жіберу/қабыл алмау жөнінде шешім қабылдаған комиссия мүшелерінің
саны туралы мәліметтен тұрады.

GMP, GDP, ИСО және ОТП жолдары Өнім берушіге артықшылықтар берген комиссия
мүшелерінің дауыс саны туралы мәліметтен тұрады.
Әрбір мүше бойынша дауыс беру нәтижелерін қарау үшін өтінімдерді қарау
нысанында Өнім берушінің атауы, содан кейін лот атауын басу қажет. Мынадай терезе
көрсетіледі.

Қабыл алынбау себебін басып,

қандай құжаттар бойынша сәйкессіздік анықталғанын және қабыл алынбау
негіздемесін көруге болады.

Барлық лоттар бойынша Өнім берушіні жіберу/Қабыл алмау бойынша дауыстар
кворумы болған кезде Хатшыға «Дауыс беруді бақылау» қосымша бетінде «Дауыс беруді
аяқтау» батырмасы қолжетімді болады.

Ескертпе: Даулы мәселелер туындаған жағдайда, комиссия Төрағасының, ол болмаған
жағдайда Төрағаның орынбасарының дауысы шешуші болады.
Дауыс беруді аяқтағаннан кейін Хатшыға, қажет болған жағдайда, дауыс беруді
жаңарту қолжетімді.

Бағаны азайту мәніне келіссөздер жүргізу
Хабарландыруды қарау нысанында сатып алуға дауыс беруді аяқтағаннан кейін
Хатшыға қолжетімді әрекеттер тізімінде «Бағаны азайтуға келіссөздер» әрекеті
қолжетімді.

Бұл әрекет хабарландырудың «өтінімдерді қарау» мәртебесінде қорытындылар
хаттамасын қалыптастырғанға дейін орындалады.
Келіссөздер нысанында «Құру» батырмасы қолжетімді.

Шақыруды құру нысанында шақыруды қоса тіркеу және «Жіберу» батырмасын басу
талап етіледі.

Назар аударыңыз! Келіссөздер веб-порталдан тыс жүргізіледі. Келіссөздер жүргізуге
әлеуетті Өнім берушіге шақыруда келіссөздері жүргізу орны, күні мен уақыты қамтылуы
тиіс.
Шақыруды жібергеннен кейін келіссөздер нысаны мынадай түрде болады

Ескертпе: Әлеуетті Өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тарта алады, бұл
бірыңғай дистрибьютор жеткізу шартына қолтаңба қоюдан бас тарту үшін негіз
болып табылмайды.
Өнім беруші жауап жібергеннен кейін Хатшы жеке кабинетте хабарлама алады.
Өнім беруші шақыруды келіссөздер нысанында қабылдаған жағдайда, «Келіссөздер
қорытындысы» жолында «Келіссөзді аяқтау» батырмасы қолжетімді.

Келіссөздерді аяқтау нысанында келіссөздер нәтижелері бойынша бағаны толтыру
және бағаны төмендету негізі файлын қоса тіркеу талап етіледі.

Ескертпе: Қорытындылар хаттамасы келіссөздер қорытындылары бойынша
бағаны есепке ала отырып қалыптасады.

Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру
Дауыс беруді аяқтағаннан кейін сатып алу Хатшысына әрекеттер тізімінде
хабарландыруды қарау нысанында дауыс беруды аяқтау қолжетімді болады. Дауыс беруді
аяқтағаннан кейін сатып алу Хатшысына әрекеттер тізімінде хабарландыруды қарау
нысанында «Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» әрекеті қолжетімді болады
2.13.
Назар аударыңыз! Қорытындылар хаттамасын қалыптастырғанға дейін
бағаны азайту мәніне келіссөздер жүргізу орындалады, келіссөздер нәтижелері
бойынша бағаны келіссөздер нысанында көрсету талап етіледі (1.9 Бағаны азайту
мәніне келіссөздер жүргізу тарауын қараңыз)

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» әрекеті сондай-ақ «Дауыс беруді
бақылау» қосымша бетінде өтінімдерді қарау нысанында қолжетімді. «Өтінімдерді
қарау» нысанына өту үшін қолжетімді әрекеттерден «Өтінімді қарау» дегенді таңдау
қажет.

«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» батырмасын басқан кезде Жүйе
автоматты түрде:



Хабарландыру мен лоттың (тардың), Өнім беруші өтінімінің мәртебесін
«Қорытындылар хаттамасын қалыптастыру» деп өзгертеді;
PDF форматында қорытындылар хаттамасын қалыптастырады;

Хатшыға дұрыстығына қалыптастқан хаттаманы тексеру талап етіледі және
ойдағыдай тексерілген жағдайда осы хаттамаға қолтаңба қою қажет. Құжатқа
электрондық цифрлық қолтаңба қойып, Сіз электрондық құжаттың бүтіндігін және

түпнұсқалығын растайсыз. Хаттамаға қолтаңба қойылғаннан кейін Жүйе жеке кабинетте
қорытындылар хаттамасына қолтаңба қою қажеттігі туралы комиссия мүшелеріне
хабарлама жібереді.
Назар аударыңыз! Қорытындылар хаттамасына түзету енгізу қажет болған
жағдайда, «Дауыс беруді жаңғырту» батырмасының көмегімен дауыс берудлі жаңғырту
қолжетімді, Өнім берушіні жіберу/Қабыл алынбады нысанында қажетті комиссия
мүшелері дауыс беруді қайтарып аладу және шешімді өзгерткеннен кейін қайтадан дауыс
береді.
Ескертпе: Дауыс беруді жаңғырту қорытындылар хаттамасын жариялағанға дейін
ғана қолжетімді.
Назар аударыңыз! Қорытындылар хаттамасы мынадай жағдайларда қалыптасады
және жарияланады:
- егер Өнім беруші қатысудан бас тартуды орындады, қорытындылар хаттамасы бас
тартуды орындағаннан кейін бірден қалыптасады және жарияланады. Сатып алу
мәртебесі «Аяқталды» деп, лоттың мәртебесі «Сатып алу өткізілмеді» деп өзгереді. Мән
сатып алуды қайталап өткізу үшін немесе «Екікезеңдік тендер» не «Бір көзден алу»
тәсілімен өткізу үшін қолжетімді болады.
- егер Өнім беруші өтінім бермесе, қорытындылар хаттамасы өтінімдерді қабылдау
аяқталу күні басталғанда қалыптасады және жарияланады. Сатып алу мәртебесі
«Аяқталды» деп, лоттың мәртебесі «Сатып алу өткізілмеді» деп өзгереді. Мән сатып
алуды қайталап өткізу үшін немесе «Екікезеңдік тендер» не «Бір көзден алу» тәсілімен
өткізу үшін қолжетімді болады. Мән қосымша көлемді сатып алуға құрылған жағдайда,
мұндай мән «Бір көзден алу» тәсілімен қайталама сатып алу үшін ғана қолжетімді болады.

Комиссия мүшелерінің қорытындылар хаттамасына
қолтаңба қоюы
Хатшы қорытындылар хаттамасына қолтаңба қойғаннан кейін комиссия
мүшелеріне «Хаттамалар» қосымша бетінде хабарландыруды қарау нысанында
қорытындылар хаттамасын қарау және қолтаңба қою қолжетімді.

«Хаттаманы қарау» батырмасының көмегімен хаттама жүктелп алынады, қолтаңба
қою «Қолтаңба қою» батырмасының көмегімен жүзеге асырылады. Құжатқа электрондық
цифрлық қолтаңба қойып, Сіз электрондық құжаттың бүтіндігі мен түпнұсқалығын
растайсыз.
Хаттамаға комиссия мүшелері қолтаңба қойғаннан кейін қолтаңба қою мәртебесі
өзгереді және қолтаңба қою күні белгіленеді.

Қорытындылар хаттамасын жариялау
Қорытындылар хаттамасын жариялау үшін қолтаңбалар кворумы болуы талап
етіледі.
Комиссия мүшелерінен біреу болмаған жағдайда, хатшы хаттаманы жариялар
алдында осы комиссия мүшесінің жоқтығын растайтын файлды қоса тіркеуі тиіс.
Ескертпе: комиссия мүшелерінің көпшілігінің қолтаңбалары болған кезде қолтаңбалар
кворумына қолжеткізіледі.

Назар аударыңыз! Қоса тіркегеннен кейін файлды сақтау талап етіледі.
Комиссияның барлық мүшелері хаттамаға қолтаңба қойғаннан кейін, мүшелерден
біреу болмаған жағдайда, болмау себебі файлын қоса тркегеннен кейін «Қорытындылар
хаттамасын жариялау» батырмасы көрсетіледі.
Назар аударыңыз! Жариялағаннан кейін дауыс беру жаңартылмайды.

«Жариялау» батырмасын басқанда орындалатын әрекетті растаңыз деген өтінішпен
қалқымалы терезе көрсетіледі.

Бекіткеннен кейін хабарландыру мен Өнім беруші өтінімінің мәртебесі «Аяқталды»
деп, сатып алу өткізілсе лоттың (тардың) мәртебесі «Сатып алу өткізілді» деп өзгереді,
егер сатып алу өтпесе, «Сатып алу өткізілмеді» деп, Өнім берушінің өтініміндегі лоттың
(тардың) мәртебесі «Жеңімпаз» немесе «Қабыл алынбады» деп өзгереді.

Сатып алудың күшін жою
Сатып алудың күшін жою функционалы Хатшыға сатып алуды аяқтағанға дейін
хабарландыру жариялаған сәттен бастап қолжетімді («Аяқталды» мәртебесіндегіні
қосқанда).
Сатып алудың күшін жоюды жүргізу үшін Хатшыға хабарландыруды қарау нысанында
әрекеттер тізімінен «Сатып алудың күшін жою» әрекетін таңдау қажет.

Барлық сатып алуға (хабарландырдағы барлық лоттар бойынша күшін жою
жүргізіледі), сондай-ақ егер сатып алуда бірнеше лот болса, жекелеген лоттарға сатып
алудың күшін жоюға болады.
Лоттарды таңдау лоты бар жолға қанат белгі қою арқылы жүзеге асырылады, одан соң
«Таңдалған лоттар бойынша сатып алудың күшін жоюды жүргізу» батармасын басу
қажет.

Күшін жоюдың негізі болып табылатын сканерленген электрондық құжатты қоса тіркеу
және күшін жою негізі жөніндегі ақпаратты толтыру қажет күшін жою нысаны
көрсетіледі.

Сатып алудың күшін жою нысаны мынадай жолдардан тұрады:
Жол атауы

Жолдың мәні

Шешімнің
нөмірі

Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін қолжетімді болып табылады.

Шешімнің
нөмірі

Бұл жолда тиісті шешімді шығару күні көрсетіледі, «Күнтізбе»
пиктограммасының көмегімен толтырылады

Орган атауы

Жол мәтіндік және қолмен енгізу үшін қолжетімді болып табылады. Бұл
жолда шешім шығарған органның атауын көрсету қажет.

Файлды қоса
тіркеу

Батырма күшін жою негізі болып табылатын құжатты қоса тіркеуге
арналған.

Назар аударыңыз! Әрбір қоса тіркелген құжаттың көлемі 20 мб аспауы тиіс.
Барлық жолдарды толтырып, файлы қоса тіркегеннен кейін, «Күшін, жоюды
жүргізу» батырмасын басу қажет.
Сатып алудағы барлық лоттардың күшін жойған кезде күшін жою себебін көрсете
отырып, қорытындылар хаттамасы қалыптасады, лот пен хабарландыру мәртебесі «Күші
жойылды» деп өзгереді.

Сатып алуда бірнеше лот болған жағдайда, бір лоттың күшін жойған кезде, осы
лоттың мәртебесі Күші жойылды деп өзгереді, бұл ретте қалған лоттар бойынша сатып
алу рәсімдері жалғасады, қорытындылар хаттамасында жариялағаннан кейін осы лоттың
күшін жою себебі көрсетіледі.
Сондай-ақ күшін жойған лот жаңа сатып алуды жариялау үшін пулға оралады.
Күшін жою әрекеті «Сатып алудың күшін жою» қосымша бетінде көрсетіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Сатып алудың күшін жою «Қорытындылар хаттамасын
қалыптастыру» мәртебесімен жүргізілген жағдайда, Жүйе хаттаманы сатып алудың
күшін жою туралы ақпаратпен басқасына қайта қалыптастырады Бұдан соң хатшы мен
комиссия мүшелері хаттамаға қайтадан қолтаңба қоюлары тиіс.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! «Аяқталды» мәртебесіндегі хабарландыру бойынша Сатып
алудың күшін жою толықтай барлық лоттар бойынша не ішінара жүргізілген жағдайда,
Жүйе сатып алудың күшін жоюды есепке ала отырып, қорытындылар хаттамасының
барлық нұсқасын көрсетеді. Бұл ретте Жүйе күшін жоймау ақпаратымен қорытындылар

хаттамасының бірінші нұсқасын, сондай-ақ күшін жою туралы ақпаратпен екінші
хаттаманы көрсететін болады .
Күшін жою туралы ақпаратсыз алдыңғы қорытындылар хаттамасы «Жарамсыз»
мәртебесімен көрсетіледі Күшін жою туралы ақпаратпен өзекті қорытындылар хаттамасы
«Жарамды» мәртебесінде болады.

Комисиия хатшысы мен мүшелерін өзгерту
Хатшыға, сондай-ақ комиссия Төрағасына хабарландыруды қарау нысанында
«Комиссияны өзгерту» әрекеті қолжетімді.

Ескертпе: Комиссия Төрағасына Хатшыны ғана ауыстыру қолжетімді, ол болмаған
жағдайда хатшыны ауыстыруды Төрағаның Орынбьасары жүргізеді.
Осы әрекетті орындағаннан кейін экранда комиссияны өзгерту нысаны көрсетіледі.

Комиссия мүшесін өзгерту үшін ауыстыру талап етілетін комиссия мүшесі бар
жолда «Өзгерту» батырмасын басу қажет.
Комиссияның жаңа мүшесін қосу «Комиссия мүшесін қосу» батырмасы арқылы
орындалады, алып тастау

пиктограммасының көмегімен орындалады.

«Шешімнің нөмірі», «шешімнің нөмірі» жолдарын толтыру және файлды қоса
тіркеу (комиссияны өзгерту негізі) міндетті болып табылады. Өзгерістерді сақтау үшін
«Өзгерісті сақтау» батырмасын басу қажет.
Назар аударыңыз! Әрбір қоса тіркелген құжаттың көлемі 20 мб аспауы тиіс.
Ескертпе: Егер дауыс беру аяқталмаса және хабарландыру мәртебесі
«Өтінімдерді қарау» болса, Жүйе комисияның жаңа мүшесін шығарып тастауға немесе
қосуға мүмкіндік береді. Комиссияның шығарылған мүшесі дауыс бергенжағдайда, Жүйе
дауыс беру нәтижесін тастауы және осы комиссия мүшесіне қайтадан дауыс беруге
тыйым салуы тиіс. Егер шығарылған комиссия мүшесі әлі дауыс бермесе, Жүйе Өнім
берушіні жіберу/Қабыл алмау бойынша шешім шығару үшін қолжеткізуді жабуы тиіс.
Комиссияның жаңа мүшесін қосқан жағдайда, Жүйе тендерлік комиссияның осы
мүшесіне дауыс беруге мүмкіндік беруі тиіс.

«Бір архивпен «Барлығын жүктеп алу» батырмасы
Жүйе хабарландыру кезеңіне байланысты хабарландырудағы барлық бар құжатты жүктеп
алуға мүмкіндік береді:
- Хабарландыру құжаттары (хабарландыру нысаны);
- Өнім берушілердің өтінімдері;
- Хаттамалар.
Құжаттарды жүктеп алу үшін «Құжаттама» қосымша бетіне өтіп, «Барлығын жүктеп алу»
батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан кейін Жүйе құжаттарды компьютерге
жүктейді. Құжаттарды қарау үшін архивтен шығару қажет.

