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Поиск объявления
Поиск объявления или лота может осуществить любой пользователь независимо от
регистрации и авторизации в разделе «Закупки» - «Поиск лотов» или «Поиск
объявлений».

Поиск лотов осуществляется в разделе «Поиск лотов». Рекомендуется использовать
фильтр.

Для просмотра объявления требуется нажать левой кнопкой мыши на
наименование объявления.
Поиск закупок осуществляется в разделе «Поиск объявлений». Для того, чтобы
открыть объявление следует нажать левой кнопкой мыши на наименование объявления.

Просмотр объявления
Форма просмотра объявления выглядит следующим образом.

Во вкладке «Общие сведения» отображается информация о закупке, секретаре и
составе тендерной комиссии.

Во вкладке «Лоты» отображается список лотов по объявлению, для более
детального просмотра необходимо нажать на активную ссылку номера лота.

Системой отобразится информация о категориях (форма медицинской помощи и
возможность заключения долгосрочного договора) и графике поставки.

Во вкладке «Документация» отображается список документов обязательных для
участия в закупке, такие документы отмечены галочкой в поле «обязательность для
поставщика».

В поле «Требования» указывается способ прикрепления документа: к лоту
(требования к лоту) или к заявке в целом (требования к поставщику).
Поставщик может ознакомиться с формой объявления, скачав его по кнопке
«Перейти».

Такие документа как «Справка банка об отсутствии просроченной задолженности»,
«Сведения о квалификации», «Гарантийное обеспечение» имеют шаблон документа.
Поставщик может воспользоваться данным шаблоном для заполнения.

Документы GMP, ИСО и GDP являются не обязательными для участия, но дают
преимущества согласно Правил 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).

Создание и подача заявки
Для подачи заявки пользователю требуется авторизоваться на веб- портале
закупок, и осуществить поиск в раздел Рабочий кабинет- Поиск объявлений (общий).

Поиск требуемой закупки можно осуществить с помощью набора фильтров, для
этого необходимо нажать на кнопку «Показать поиск». Достаточно указать какой либо
один критерий поиска или же несколько, и нажать на кнопку «Найти». Если требуется
изменить критерии поиска необходимо нажать на кнопку «Сбросить параметры поиска».

После того, как выйдет результат поиска, для просмотра информации о закупке,
необходимо нажать на активную ссылку в поле «Название объявления».
На форме просмотра объявления необходимо в доступных действиях выбрать
действие «Создать заявку».

Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)».

Примечание: действие «создать заявку» может отсутствовать по причине
наличия проекта заявки (требуется либо удалить проект заявки, либо осуществить
работу с данным проектом) либо заявка на данную закупку подана.
Также возможно, что у пользователя отсутствует роль «Поставщик». Для проверки
полномочий пройдите в профиль участника - раздлел «сотрудники организации».
На первом шаге создания заявки, необходимо указать реквизиты поставщика.

Для перехода на следующий шаг необходимо нажать на кнопку «Далее». При
переходе на следующий шаг системой создается проект заявки.

Удаление, редактирование и просмотр проекта заявки
Поиск заявок осуществляется в разделе «Рабочий кабинет»- «Мои заявки на
тендер».

Рекомендуется использовать фильтр.

Удаление заявки выполняется с помощью пиктограммы
помощью пиктограммы

, редактирование с

.

Для просмотра заявки требуется нажать на номер заявки.

Добавление лотов для участия в закупке
На форме добавления лотов для участия в закупке, необходимо отметить галочкой
нужные лоты, и нажать на кнопку «Добавить выбранные».

Системой осуществится переход на страницу просмотра выбранных лотов.

В случае необходимости удалить выбранный лот следует отметить требуемый лот
галочкой и нажать на кнопку «Удалить лоты из заявки», в случае необходимости добавить

лот в проект заявки следует перейти во вкладку «Лоты» и осуществить выбор лота. Для
перехода на следующую страницу необходимо нажать на кнопку «Далее».

Прикрепление обязательных документов для участия в
закупке
На шаге прикрепления документов Поставщику необходимо прикрепить
обязательные документы. Обязательные документы отмечены в списке галочкой в поле
«Обязательность».

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,
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)

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

Сведения о
налоговой
задолженности

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

Обязате
льность
Да

Да

Да

Справка банка
об отсутствии
просроченной
задолженности

Сведения о
квалификации
GMP

ИСО

GDP

Письмо об
отсутствии
аффилированно

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
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
уполномоченным органом в области здравоохранения
копия сертификата о соответствии объекта в сфере
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,
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"

Да

Да
Нет

Нет

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

сти 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
Документ о гос
регистрации ЛС
и
ИМН/разрешени
е на разовый
ввоз

Акт проверки/
Акт СЭО

Да

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

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
обеспечение

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

Да

Да

Да
Да

Для прикрепления документа Поставщику требуется в списке выбрать раздел,
нажав на наименование документа

затем на открывшейся форме прикрепить файл.

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб.
Системой откроется окно для поиска файла

После выбора файла требуется выбрать ключ для подписания документа

Примечание: если ранее с данного компьютера осуществлялся вход на веб- портал
система отобразит список пяти последних ключей

Для подписания необходимо выбрать ключ GOST

Затем указать пароль от хранилища ключей

После успешного прикрепления требуется сохранить документ

Примечание: Поставщик, являющийся юридическим лицом, не представляет
документы физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Поставщик, являющийся индивидуальным предпринимателем, не предоставляет устав и
свидетельство о гос. регистрации.

Прикрепление сертификатов GMP, ИСО и GDP,
разрешений (уведомлений) на занятие фарм.
деятельностью
Такие документы как GMP, GDP и ИСО являются не обязательными, но дают
преимущества согласно Правил:
1. Если в двухэтапном тендере по лоту участвует только один потенциальный
поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правил,
сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики
GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, такой потенциальный
поставщик автоматически системой признается победителем двухэтапного тендера.
2. Если в двухэтапном тендере по лоту участвует два и более потенциальных
поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную
заявку, соответствующую требованиям Правил, сертификат о соответствии объекта
надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской
практики GDP, система автоматически признает победителем двухэтапного тендера
потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта
требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей
дистрибьюторской практики GDP.
3. Если в двухэтапном тендере по лоту участвуют два и более потенциальных
поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям
настоящих Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей
производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, то
комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других
потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются системой.
Примечание: В случае если поставщик приложил один из сертификатов по всем
лотам в заявке, документ «Акт проверки/Акт СЭО» является не обязательным.
Также поставщик может получить преимущество при подтверждении статуса
отечественного товаропроизводителя:
1. В случае, если в двухэтапном тендере по лоту участвует один потенциальный
поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка
которого соответствует требованиям Правил, такой потенциальный поставщик
автоматически системой признается победителем двухэтапного тендера.
2. В случае, если в двухэтапном тендере по лоту участвуют два и более
потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся
отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует
требованиям Правил, такой потенциальный поставщик автоматически системой
признается победителем двухэтапного тендера.
3. В случае, если в двухэтапном тендере по лоту участвуют два и более
потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями,
тендерные заявки которых соответствуют требованиям Правил, тендерная комиссия
рассматривает только тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся
отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных
поставщиков (при их наличии) отклоняются системой.

Сертификаты GMP, GDP, ИСО и разрешения (уведомления) на осуществление
фарм. деятельности можно хранить в профиле участника в соответствующих разделах, с
последующей возможностью прикрепления в заявку на участие в двухэтапном тендере.

Для добавления сертификата/разрешения (уведомления) требуется нажать на
кнопку «Добавить» на форме просмотра сертификатов/разрешений (уведомлений).
На форме добавления сертификата/разрешения (уведомления) имеются следующие
поля:
Наименование поля
Номер документа
Дата выдачи
Срок действия
Тип
Наименование
Кнопка «Прикрепить
файл»
Кнопка «Добавить
файл»
Кнопка «Сохранить»
Кнопка «Назад»

Описание поля
Заполняется пользователем вручную, текстовое поле
Заполняется пользователем вручную, выбор из календаря
Заполняется пользователем вручную, выбор из календаря
Заполняется пользователем вручную, текстовое поле
Заполняется пользователем вручную, текстовое поле
Кнопка предназначена для прикрепления скан. Варианта
сертификата
Кнопка предназначена для прикрепления дополнительного
файла
Кнопка предназначена для сохранения введенных данных
Кнопка предназначена для возврата к списку сертификатов

Внимание! Добавлять сертификаты/разрешения (уведомления) может только
сотрудник с ролью Администратор организации. Для того, чтобы проверить роли
пройдите в Профиль участника - Сотрудники организации.
Примечание: Добавленный сертификат можно редактировать и удалять.

Сохраненный в профиле сертификат можно добавить в проект заявки. Для этого в
списке документов на шаге прикрепления документов требуется выбрать
соответствующий раздел.

Сертификат GMP/ИСО предоставляется по каждому лоту отдельно, для этого в
строке с лотом нужно нажать на кнопку «Добавить»

Система отобразит имеющиеся (сохраненные ранее в профиле участника)
сертификаты/ разрешения (уведомления).

С помощью кнопки «Прикрепить» сохраненный сертификат/разрешение
(уведомление) можно приложить к заявке.
Также имеется возможность прикрепить другой файл с помощью кнопки
«Прикрепить файл».
Примечание: Прикрепление сертификатов GDP, ИСО и разрешений (уведомлений) на
занятие фарм. деятельностью происходит по аналогии с сертификатом GMP, при этом
сертификат GDP и разрешения(уведомления) крепятся на всю заявку в целом.

Прикрепление гарантийного обеспечения
Гарантийное обеспечение крепится на каждый лот отдельно.

Форма добавления гарантийного обеспечения выглядит следующим образом:

Существует возможность копировать ранее приложенное к другим лотам
гарантийное обеспечение. Для этого требуется перейти во вкладку «Документы,
прикрепленные к другим лотам» на форме гарантийного обеспечения и из списка выбрать
нужную гарантию, нажав на кнопку «прикрепить» в строке с гарантией.

Формирование первичного ценового предложения
Ценовое предложение формируется на каждый лот отдельно, для этого в списке
лотов требуется нажать на кнопку «Добавить» в строке с нужным лотом.

Форма добавления первичного ценового предложения выглядит следующим
образом:

Пользователю требуется заполнить все поля в разделе «Предложение поставщика»,
и сформировать приложение.
Сформированное приложение необходимо подписать. Просмотр приложения
осуществляется путем нажатия на ссылку.

В случае необходимости отредактировать приложение, его следует удалить.

После прикрепления обязательных документов следует перейти на шаг далее.
Следующим шагом после прикрепления документов будет просмотр заявки.

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

Вкладка «Документация» содержит перечень документов приложенных к заявке.

Для просмотра приложенного документа необходимо нажать на наименование
раздела, затем скачать документ по ссылке.
Подача заявки осуществляется с помощью кнопки «Подать заявку» на форме
просмотра заявки, для редактирования заявки следует нажать на кнопку «Назад».

Поданной заявке присваивается статус «Подана».
Примечание: поданная заявка в случае необходимости подлежит отзыву до наступления
даты окончания приема заявок.

Дополнение заявки
После публикации протокола предварительного рассмотрения осуществляется
автоматическая рассылка уведомлений о необходимости ознакомиться с
результатами протокола и необходимости дополнить заявку поставщикам, не
соответствующим требованиям Правил.
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано(дополнение заявок)».

Для ознакомления с результатами и перечнем документов, по которым было
принято решение отклонить потенциального поставщика необходимо в разделе
«Протокол предварительного рассмотрения» на форме просмотра объявления во вкладке
«Протоколы» нажать на кнопку «Просмотреть протокол».

Для того, чтобы подать дополнение, поставщику требуется пройти в разделе «Мои
заявки на тендер».

С помощью фильтра осуществить поиск требуемой заявки.

В поле «Действие» будет доступна пиктограмма
наступлению даты начала повторного приема заявок.

для дополнения заявки по

После нажатия на пиктограмму отобразится окно с требованием подтвердить
действие «Вы действительно хотите дополнить заявку?».

В случае подтверждения, отобразится форма выбора лотов для дополнения.

Примечание: на форме добавления лотов отображаются только лоты, по которым
было произведено отклонение.
На следующем шаге размещен перечень документов, по которым было принято
решение отклонить потенциального поставщика. Для дополнения требуется нажать на
наименование документа.

Система отобразит ранее приложенный документ без возможности редактирования.
С помощью кнопки «Прикрепить файл» следует прикрепить дополнительный документ.

После того, как все документы будут добавлены, необходимо нажать на кнопку
«Дополнить заявку».

Примечание: в случае если поставщик был отклонен по первичному ценовому
предложению, на этапе дополнения в разделе «первичное ценовое предложение»
доступны будут для редактирования все поля кроме цены поставщика. После поправки
значений в полях на форме заполнения первичного ценового предложения требуется
заново сформировать приложение.
В случае успешной подачи дополнения, заявке присваивается статус «Подана
(дополнение)».

Примечание: поданное дополнения в случае необходимости подлежит отзыву до
наступления даты окончания приема дополнений.

Отзыв заявки
В случае необходимости отозвать поданную заявку до наступления срока
окончания приема заявок (дополнений) в разделе «Мои заявки» доступно действие
«Отозвать» в виде пиктограммы

.

Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (прием заявок)» или
«Опубликовано (дополнение заявок)», статус заявки либо «Подана», либо «Подано
(дополнение)».
Также данное действие возможно осуществить на форме просмотра поданной
заявки с помощью кнопки «Отозвать заявку».

После того, как будет осуществлено действие по отзыву заявки, системой
отобразится окно с просьбой подтвердить действие «Вы действительно хотите отозвать
заявку?»

В случае подтверждения, статус заявки поменяется на «Отозвана» («Отозвана
(Дополнение)»), и в поле «Действие» будут доступны пиктограммы для редактирования и
удаления заявки.

Подача ценового предложения при проведении
аукционных торгов
Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух рабочих дней, с даты публикации протокола допуска. Одновременно с
публикацией протокола допуска происходит публикации Приложения, в котором указаны
сроки проведения аукциона.

Ознакомится с протоколом допуска и Приложением к протоколу допуска можно во
вкладке «Протоколы».
Время начала аукциона определяется автоматически в 10:00 часов по времени
города Астаны.
По наступлению даты и времени начала проведения аукциона Поставщику на
форме просмотра объявления будет доступно действие «Проведение торгов».
Примечание: статус объявления должен быть «Опубликовано (проведение аукциона)».

Система отобразит список аукционов по объявлению.
Для перехода к форме просмотра проведения аукциона по лоту требуется нажать на
кнопку «перейти».

Форма проведения аукциона выглядит следующим образом:

На форме просмотра торгов в поле «История подачи ценовых предложений
отображается ход торгов в режиме реального времени.
ВНИМАНИЕ! Время проведения аукциона на каждый лот рассчитывается
раздельно, при этом аукционные торги на все лоты в одном объявлении начинаются
одновременно.
Период проведения аукционных торгов определяется автоматически в
соответствии со следующими условиями:
1) в случае, если проводятся аукционные торги от 1 до 20 лотов включительно, то
продолжительность аукционных торгов составляет 2 (два) часа подряд от начала
проведения аукциона;
2) в случае, если проводятся аукционные торги от 21 до 50 лотов включительно, то
продолжительность аукционных торгов составляет 3 (три) часа подряд от начала
проведения аукциона;
3) в случае, если проводятся аукционные торги от 51 до 100 лотов включительно, то
продолжительность аукционных торгов составляет 4 (четыре) часа подряд от начала
проведения аукциона;
4) в случае, если проводятся аукционные торги более 100 лотов, то продолжительность
аукционных торгов составляет 6 (шесть) часов подряд от начала проведения аукциона.
Для предоставления ценового предложения необходимо указать тип ставки,
проставив галочку в поле цена, либо процент. В случае если будет выбран тип «Цена» в
поле «Ваша ставка» необходимо указать значение цены, в случае если тип ставки будет
указан «Процент» необходимо указать значение процента, при этом шаг аукциона должен
быть не менее 05,% от наименьшей стартовой цены участника аукциона.
Примечание: Стартовой ценой является наименьшее первичное ценовое предложение.

Внимание! Кнопка «Подать ценовое предложение» становится активной после
указания вашей ставки.

После того, как кнопка будет активирована, необходимо произвести процедуру
подписания.
Примечание: поданное ценовое предложение отобразится в разделе «История подачи
ценовых предложений». В данном разделе отображаются ценовые предложения всех
поставщиков, которые принимают участие в аукционе в режиме реального времени в
хронологическом порядке.

Примечание: Участник аукциона не может подавать ценовое предложение ниже,
чем текущее минимальное ценовое предложение, в случае, если такое ценовое
предложение подано этим же участником аукциона.
Внимание! Если участник аукциона на понижение представляет окончательное
ценовое предложение в течение последних тридцати минут проведения аукциона, то
общее время аукционных торгов на такой лот, автоматически продлевается на тридцать
минут от времени завершения аукциона (например, если время окончания аукциона 16:00,
а поставщик подал в 15:45, то +30мин к 16:00). Общее количество продлений сроков
завершения аукционных торгов не ограничено.
Если в течение указанного времени (длительность аукциона) не поступило ни
одного ценового предложения о более низкой цене товара, аукцион на понижение
завершается.
При завершении торга по одному из лотов Система должна присваивать статус
лоту «Торг завершен». При этом торги по другим лотам должны продолжаться.
Веб–портал закупок автоматически определяет победителя аукциона,
предложившего наименьшее ценовое предложение по итогам аукциона.
В случае если участником аукциона было подано предложение о цене, равное цене,
предложенным другим участником аукциона, лучшим должно признаваться предложение
о цене, поступившее ранее других предложений.
После завершения аукциона по всем лотам статус объявления меняется на
«Завершено», протокол итогов формируется и публикуется системой автоматически.

Екі кезеңдік тендер» тәсілімен сатып
алуға қатысу
7. Хабарландыруды іздеу
8. Хабарландыруды қарау
9. Өтінімді құру және беру
9.1. Өтінім жобасын алып тастау, редакциялау және қарау
9.2. Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу
9.3. Сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттарды қоса тіркеу
9.4. GMP, ИСО және GDP сертификаттарын, фарм. қызметпен айналысуға арналған
рұқсаттарды (хабарламаларды) қоса тіркеу
9.5. Кепілді қамтамасыз етуді қоса тіркеу
9.6. Бастапқы баға ұсынысын қалыптастыру
10. Өтінімдерді толықтыру
11. Өтінімді кері қайтарып алу
12. Аукциондық сауда-саттық өткізген кезде баға ұсынысын беру

Хабарландыруды іздеу
Хабарландыру мен лотты іздеуді «Сатып алу» - «Лоттарды іздеу» немесе
«Хабарландыруларды іздеу» тарауында тіркелгеніне немесе авторизацияланғанына
байланыссыз кез келген пайдаланушы жүзеге асыра алады.

Лоттарды іздеу «Лоттарды іздеу» тарауында жүзеге асырылады. Сүзгіні пайдалану
ұсынылады.

Хабарландыруды қарау үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен хабарландыру
атауын басу талап етіледі.
«Хабарландыруларды іздеу» тарауында сатып алуды іздеу жүзеге асырылады.
Хабарландыруды ашу үшін тінтуірдің сол жақ батырмасымен хабарландыру атауын басу
керек.
.

Хабарландыруды қарау

Хабарландыруды қарау нысаны мынадай түрде болады.

«Жалпы мәліметтер» қосымша бетінде сатып алу, хатшы және тендерлік комиссия
құрамы туралы ақпарат көрсетіледі.

«Лоттар» қосымша бетінде хабарландыру бойынша лоттар тізімі көрсетіледі,
толығырақ қарау үшін лоттың нөмірі белсенді сілтемесін басу қажет.

Жүйе санаттар (медициналық көмек нысаны және ұзақмерзімді шарт жасасу
мүмкіндігі) мен жеткізу кестесі туралы ақпаратты көрсетеді.

«Құжаттама» қосымша бетінде сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттар тізімі
көрсетіледі, мұндай құжаттар «өнім беруші үшін міндеттілігі» жолында қанат белгімен
белгіленген.

«Талаптар» жолында құжатты қоса тіркеу тәсілі көрсетіледі: лотқа (лотқа
қойылатын талаптар) немесе жалпы өтінімге (өнім берушіге қойылатын талаптар).

Өнім беруші «Өту» батырмасымен оны басып, хабарландыру нысанымен таныса алады.

«Мерзімі өткен берешек жоқтығы туралы банктің анықтамасы» және «Біліктілік
туралы мәліметтер» сияқты құжаттардың құжат шаблоны бар. Өнім беруші толтыру үшін
осы шаблонды пайдалана алады.

GMP, ИСО және GDP құжаттары қатысу үшін міндетті емес, бірақ 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 артықшылық береді.

Өтінімді құру және беру
Өтінім беру үшін пайдаланушыға сатып алу веб-порталында авторизациялау және
Жұмыс кабинеті – Хабарландыруларды іздеу (жалпы) тарауында іздеуді жүзеге асыру
талап етіледі.

Талап етілген сатып алуды іздеуді сүзгілер жинағының көмегімен жүзеге асыруға
болады, бұл үшін «Іздеуді көрсету» батырмасын басу қаджет. Қандай да бір немесе

бірнеше іздеу критерийін көрсетсе немесе «Табу» батырмасын басса жеткілікті. Егер іздеу
критерийін өзгерту талап етілсе, «Іздеу параметрін тастау» батырмасын басу қажет.

Іздеу нәтижесі шыққаннан кейін «Хабарландыру атауы» жолындағы белсеғнеді
сілтемені басу қажет.
Хабарландыруды қрау нысанында қоложетімді әрекеттерде «Өтінімді құру»
әрекетін таңдау қажет.

Ескертпе: хабарландыру мәртебесі «Жариялоанды (өтінімдерді қабылдау» болуы
тиіс.

Ескертпе: «өтінімді құру» әрекеті өтінім жобасы болғандқтан (не өтінім
жобсын алып тастау не осы жобамен жұмысты жүзеге асыру талап етіледі) не оы
сатып алуға өтінім берілгендіктен болмауы мүмкін.
Сондай-ақ пайдаланушыда «Өнім беруші» рөлі болмауы мүмкін. Өкілеттіктерді тексеру
үшін қатысушы бейініне – «ұйым қызметкері» тарауына өтіңіз.
Өтінімді құрудың алғашқы қадамында өнім берушінің деректемелерін көрсету
қажет.

Келесі қадамға өту үшін «Бұдан әрі» батырмасын басу қажет. Келесі қадамға өту
үшін жүйе өтінім жобасын құрады.

Өтінім жобасын алып тастау, редакциялау және қарау
Өтінімді іздеу Жұмыс кабинеті – «Тендерге менің өтінімдерім» тарауында жүзеге
асырылады.

Сүзгіні пайдалану ұсынылады.

Өтінімді алып тастау
орындалады.

пиктограммасы, редакциялау

пиктограммасы арқылы

Өтінімді қарау үшін өтінім нөмірін басу талап етіледі.

Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу
Сатып алуға қатысу үшін лоттарды қосу нысанында қанат белгімен керек лоттарды
белгілеу және «Таңдалғандарды қосу» батырмасын басу қажет.

Жүйе таңдалған лоттарды қарау бетіне өтуді жүзеге асырады.

Таңдалған лотты алып астау қажет болған жағдайда талап етілген лотты қанат
белгімен белгілеп, «Өтінімнен лоттарды алып тастау» батырмасын басу талап етіледі,
өтінім жобасына лотты қосу қажет болғанда, «Лоттар» қосымша бетіне өтіп, лотты

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

Сатып алуға қатысу үшін міндетті құжаттарды қоса
тіркеу
Келесі қадамда өнім берушіге міндетті құжаттарды қоса тіркеу талап етіледі.
Міндетті құжаттар «Міндеттілігі» жолында тізімде қанат белгімен белгіленген.

Құжаттар тізбесі:
Атауы

Қағидаларға сәйкес сипаттамасы

Жарғы

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);
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
куәліктің көшірмесі не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу
(қайта тіркеу) туралы анықтама
тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлғаны
құрмай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін
құжаттың көшірмесі, жеке басын куәландыратын құжаттың
көшірмесі (кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлға
үшін)
Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар
туралы мәліметтер расталатын "Рұқсаттар мен хабарламалар
туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес алынған (жіберілген)
тиісті фармацевтикалық қызметпенайналысуға және
(немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе
медициналық техниканы өткізуге рұқсаттардың және
(немесе) хабарламалардың көшірмелері. Мемлекеттік
органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған
жағдайда әлеуетті өнім беруші "Рұқсаттар және
хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес алынған (жіберілген) тиісті
рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куәландырған
көшірмесін ұсынады.
1) конверттерді ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес
"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

Мем. тіркеу
туралы куәлік
Кәсіпкерлік
қызметпен
айналысатын
жеке тұлғаның
құжаттары
Фармацевтикал
ық қызметті
жүзеге асыруға
рұқсат
(хабарлама)

Салық берешегі
туралы мәлімет

Міндет
тілігі
Иә

Иә
Иә

Иә

Иә

есепте тұрмайтыны туралы хаттың түпнұсқасы немесе
көшірмесі
Мерзімі өткен
әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің Қазақстан Иә
берешек
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен
жоқтығы туралы бекітілген екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық
банктің
ұйымдардағы және "Қазақстан Даму Банкі" акционерлік
анықтамасы
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).
Біліктілік
Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен
Иә
туралы
нысан бойынша біліктілік туралы мәліметтер
мәліметтер
GMP
егер әлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған
Жоқ
жағдайда әлеуетті өнім берушінің дәрілік заттардың,
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық
техниканың айналысы саласындағы объектісінің тиісті
өндірістік практика (GMP) талаптарына сәйкестігі туралы
сертификаттың көшірмесі
ИСО
егер әлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған Жоқ
жағдайда , (медициналық мақсаттағы бұйымдар сатып алу
үшін), «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген
тәртіппен
ИСО
сапаны басқару жүйесі стандарты
GDP

Қағидалардың
9-тармағына
сәйкес
үлестестік
жоқтығы туралы
хат

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

Иә

Қағидаларда
белгіленген
тәртіпте,
Қағидалардың
9-тармағында
көрсетілген
фактілер
анықталған
жағдайда
жеткізу шартын
бұзуға келісу
туралы хат
ДҚ мен ММБ
мемлекеттік
тіркеу туралы
құжат/бір рет
әкелуге рұқсат

Иә

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
тұтынушылық
мақсаттағы бұйымдардың таңбалануы, тұтыну қаптамасы

қаптамасының
және оларды
қолдану
жөніндегі
нұсқаулықтың
сәйкестігі
туралы кепілдік
хат
ДҚ мен ММБ
жарамдылық
мерзімінің
сәйкестігі
туралы кепілдік
хат
Бастапқы баға
ұсынысы
Кепілді
қамтамасыз ету

бойынша және оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың
заңнама талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы
уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігі туралы
кепілдік хат

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

Иә

Иә
Иә

Құжатты қоса тіркеу үшін Өнім берушіге құжат атауын басып, тізімнен тарауды
таңдау, одан соң ашылған нысанда файлды қоса тіркеу талап етіледі.

Назар аударыңыз! Әрбір қоса тіркелген құжаттың көлемі 20 мб аспауы тиіс.
Жүйе файлды іздеу үшін терезені ашады.

Файлды таңдағаннан кейін құжатқа қолтаңба қою үшін кілтті таңдау талап етіледі.

Ескертпе: егер бұрын осы компьютерден веб-порталға кіру жүзеге асырылса,
жүйе бес соңғы кілттің тізімін көрсетеді.

Қолтаңба қою үшін GOST кілтін таңдау қажет.

Одан соң кілттер қоймасынан парольді көрсету керек.

Ойлдағыдай тіркегеннен, кейін құжатты сақтау талап етіледі.

Ескертпе: Заңды тұлға болып табылатын өнім беруші кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жеке тұлғаның құжаттарн ұсынбайды. Жеке кәсіпкер болып
табылатын Өнім беруші жарғы мен мем. тіркеу туралы куәлікті ұсынбайды.

Фарм. қызметпен айналысуға GMP, ИСО және GDP
сертификаттарын, рұқсаттарды (хабарламаларды)
қоса тіркеу

GMP, GDP және ИСО сияқты құжаттар міндетті емес болып табылады,бірақ
Қағидаларға сәйкес артықшылықтар береді:
1. Егер лот бойынша екі кезеңдік тендерге Қағидалардың талаптарына сәйкес
тендерлік өтінім, тиісті өндірістік практика GМP немесе тиісті дистрибьюторлық
практика GDP сертификатын ұсынған бір ғана әлеуетті өнім беруші қатысса, мұндай
әлеуетті өнім берушіні жүйе автоматты түрде екі кезеңдік тендердің жеңімпазы деп
таниды.
2. Егер лот бойынша екі кезеңдік тендерге Қағидалардың талаптарына сәйкес
тендерлік өтінім, тиісті өндірістік практика GМP немесе тиісті дистрибьюторлық
практика GDP сертификатын ұсынған екі немесе одан көп әлеуетті өнім беруші қатысса,
жүйе автоматты түрде тиісті өндірістік практика GМP немесе тиісті дистрибьюторлық
практика GDP талаптарына объектінің сәйкестігі туралы сертификат ұсынған әлеуетті
өнім берушіні екі кезеңдік тендердің жеңімпазы деп таниды.
3. Егер лот бойынша екі кезеңдік тендергеосы Қағидалардың талаптарына сәйкес
тендерлік өтінім, тиісті өндірістік практика GМP немесе тиісті дистрибьюторлық
практика GDP сертификатын ұсынған екі немесе одан көп әлеуетті өнім беруші қатысса,
комиссия солардың ғана тендерлік өтінімдерін қарайды, ал басқа өнім бершілердің
тендерлік өтінімдерін (олар болған кезде) жүйе қабыл алмайды.
Ескертпе: Өнім беруші барлық лоттар бойынша сертификаттардың біреуін
қоса берсе, «Тексеру актісі/СЭТ актісі» құжаты міндетті емес болып табылады.
Сондай-ақ өнім беруші отандық тауар өндіруші мәртебесін растаған кезде
артықшылық ала алады:
1. Лот бойынша екі кезеңдік тендерге тендерлік өтінімі Қағидалардың талаптарына
сәйкес келетін бір әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, мұндай әлеуетті өнім
берушіні жүйе автоматты түрде екі кезеңдік тендердің жеңімпазы деп таниды.
2. Лот бойынша екі кезеңдік тендерге екі немесе одан көп әлеуетті өнім беруші
қатысса, олардың біреуі тендерлік өтінімі Қағидалардың талаптарына сәйкес келетін
отандық тауар өндіруші болып табылған жағдайда, мұндай әлеуетті өнім берушіні жүйе
автоматты түрде екі кезеңдік тендердің жеңімпазы деп таниды.
3. Лот бойынша екі кезеңдік тендерге тендерлік өтінімі Қағидалардың талаптарына
сәйкес келетін отандық тауар өндіруші болып табылатын екі немесе одан көп әлеуетті
өнім беруші қатысқан жағдайда, тендерлік комиссия отандық тауар өндіруші болып
табылатын әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін қарайды, ал басқа әлеуетті өнім
бершілердің тендерлік өтінімдерін (олар болған кезде) жүйе қабыл алмайды.
GMP, GDP, ИСО сертификаттары мен фарм. қызметті жүзеге асыруға арналған
рұқсатты (хабарламаны) одан әрі екі кезеңдік тендерге арналған өтінімге қоса тіркеу
мүмкіндігімен тиісті тараулардағы қатысушы бейінінде сақтауға болады.

Сертификатты/рұқсатты (хабарламаны) қосу үшін сертификаттарды/рұқсаттарды
(хабарламаларды) қарау нысанында «Қосу» батырмасын басу талап етіледі.
Сертификатты/рұқсатты (хабарламаны) қосу нысанында мынадай жолдар бар:
Жолдың атауы
Құжаттың нөмірі
Берілген күні
Әрекет ету мерзімі
Түрі
Атауы
«Файлды қоса тіркеу»
батырмасы
«Файлды қосу»
батырмасы
«Сақтау» батырмасы
«Артқа» батырмасы

Жолдың сипаттамасы
Пайдаланушы қолмен толтырады, мәтіндік жол
Пайдаланушы қолмен толтырады, күнтізбеден таңдау
Пайдаланушы қолмен толтырады, күнтізбеден таңдау
Пайдаланушы қолмен толтырады, мәтіндік жол
Пайдаланушы қолмен толтырады, мәтіндік жол
Батырма сертификаттың скан. вариантын қоса тіркеуге арналған
Батырма қосымша файлды қоса тіркеуге арналған
Батырма енгізілген деректерді сақтауға арналған
Батырма сертификаттар тізіміне оралуға арналған

Назар аударыңыз! Сертификатты/рұқсатты (хабарламаны) ұйым Әкімшісі
рөліндегі қызметкер ғана қоса алады. Рөлді тексеру үшін Қатысушы бейініне - Ұйым
қызметкерлері дегенге өтіңіз.

Ескертпе: Қосылған сертификатты редакциялауға және алып тастауға болады.

Бейінде сақталған сертификатты өтінім жобасына қосуға болады. Бұл үшін
құжаттар тізімінде құжаттарды қоса тіркеу қадамында тиісті тарауды таңдау талап етіледі.

GMP/ИСО әрбір лот бойынша бөлек беріледі, бұл үшін лот бар жолдағы «Қосу»
батырмасын басу керек

Жүйе бар (қатысушы бейінінде бұрын сақталған) сертификаттарды/рұқсатты
(хабарламаны) көрсетеді.

«Қоса тіркеу» батырмасының көмегімен сақталған сертификатты/рұқсатты
(хабарламаны) өтінімге қоса тіркеуге болады.
Сондай-ақ «Файлды қоса тіркеу» батырмасының көмегімен басқа файлды қоса
тіркеуге мүмкіндік бар.
Ескертпе: GDP, ИСО сертификаттары мен фарм. қызметпен айналысуға арналған
рұқсаттарды (хабарламаларды) қоса тіркеу GMP сертификатына ұқсас өтеді, бұл
ретте GDP сертификаты мен рұқсат (хабарлама) жалпы бүкіл өтінімге бекітіледі.

Кепілді қамтамасыз етуді қоса тіркеу
Кепілді қамтамасыз ету әрбір лотқа бөлек бекітіледі.

Кепілді қамтамасыз етуді қосу нысаны мынадай түрде болады:

Бұрын басқа лоттарға қоса берілген кепілді қамтамасыз етудің көшіру мүмкіндігі
бар. Бұл үшін кепілді қамтамасыз ету нысанында «Басқа лоттарға қоса берілген құжаттар»
қосымша бетіне өту және кепілдікпен жолында «қоса тіркеу» батырмасын басып, тізімнен
қажет кепілдікті таңдау талап етіледі.

Бастапқы баға ұсынысын қалыптастыру
Әрбір лотқа баға ұсынысы бөлек қалыптасады, бұл үшіне лоттар тізімінен лоттар
тізімінде қажет лот бар жолдағы «Қосу» батырмасын басу талап етіледі.

Бастапқы баға ұсынысын қосу нысаны мынадай түрде болады:

Пайдаланушыға «Өнім берушінің ұсынысы» тарауындағы барлық жолдарды
толтыру және қосымшаны қалыптастыру талап етіледі.
Қалыптасқан қосымшаға қолтаңба қою қажет Қосымшаны қарау белсенді сілтемені
басу арқылы жүзеге асырылады.

Қосымшаны редакциялау қажет болған жағдайда, оны алып тастау талап етіледі.

Міндетті құжаттарды қоса тіркегеннен кейін бұдан арғы қадамға өту керек.
Құжаттарды қоса тіркегеннен кейін келесі қадам өтінімді қарап шығу болады.

«Өнім беруші туралы мәлімет» қосымша бетінде өнім берушінің деректемелері
және өнім берушінің өкілі туралы деректер көрсетіледі.
«Сатып алуға қатысу үшін лоттар» қосымша бетінде өтінім берілетін лоттар
көрсетіледі.

«Құжаттама» қосымша бетінде өтінімге қоса берілген құжаттар тізбесі қамтылған.

Қоса берілген құжатты қарау үшін тарауы атауын басып, содан кейін сілтеме
бойынша құжатты жүктеп алу қажет.
Өтінім беру өтінімді қарау нысанында «Өтінім беру» батырмасының көмегімен
жүзеге асырылады, өтінімді редакциялау үшін «Артқа» батырмасын басу керек.

Берілген өтінімге «Берілді» мәртебесі беріледі.
Ескертпе: берілген өтінім қажет болған жағдайда өтінімдерді қабылдау күнінің
аяқталуы басталғанға дейін кері қайтарып алуға жатады.

Өтінімдерді толықтыру
Алдын ала қарау хаттамасын жариялағаннан кейін өнім берушілерге хаттама
нәтижелерімен танысу және Қағидалардың талаптарына сәйкес емес өтінімді толықтыру
қажеттігі туралы хабарламаларды жіберу автоматты түрде жүзеге асырылады.
Ескертпе: хабарландыру мәртебесі «Жарияланды (өтінімдерді толықтыру) болуы тиіс.

Нәтижелермен және әлеуетті өнім берушіні қабыл алмауға шешім қабылданған
құжаттар тізбесімен танысу үшін, әлеуетті өнім берушіге «Хаттамалар» қосымша бетінде
хабарландыруды қарау нысанында «Алдын ала қарау хаттамасы» тарауында «Хаттаманы
қарау» батырмасын басу қажет.

Толықтыру беру үшін өнім берушіге «Тендерге менің өтінімдерім» тарауына өту
талап етіледі.

Сүзгінің көмегімен талап етілген өтінімді іздеуді жүзеге асыру.

«Әрекет» жолында өтінімдерді қайтадан қабылдаудың басталу күні басталғанда
өтінімді толықтыру үшін

пиктограммасы қолжетімді болады.

Пиктограмманы басқаннан кейін «Сіз шынында да өтінімді толықтырғыңыз келеді
ме?» әрекетін растау туралы талаппен терезе көрсетіледі.

Растаған жағдайда толықтыру үшін лоттарды таңдау нысаны көрсетіледі.

Ескертпе:лоттарды қосу нысанында қабыл алмау жргізілген лоттар ғана көрсетіледі.
Келесі қадамда әлеуетті өнім берушіні қабыл алмауға шешім қабылданған құжаттар
тізбесі орналасқан. Толықтыру үшін құжат атауын басу талап етіледі.

Жүйе редакциялау мүмкіндігінсіз бұрын қоса берілген құжатты көрсетеді. «Файлды
қоса тіркеу" батырмасының көмегімен қосымша құжатты қоса тіркеу қажет.

Барлық құжаттар қосылғаннан кейін «Өтінімді толықтыру» батырмасын бьасу
қажет.

Ескертпе: өнім беруші бастапқы баға ұсынысы бойынша қабыл алынбаған
жағдайда, «бастапқы баға ұсынысы» тарауында толықтыру сатысында редакциялау
үшін өнім берушінің бағасынан басқа барлық жолдар қолжетімді болады. Бастапқы
баға ұсынысын толтыру нысанында жолдардағы мәндерді түзеткеннен кейін,
қосымшаны қайтадан қалыптастыру талап етіледі.
Толықтыруды ойдағыдай бергеннен кейін, өтінімге «Берілді (толықтыру)»
мәртебесі беріледі.

Ескертпе: берілген толықтыру толықтыруларды қабылдаудың аяқталу күні
басталғанға дейін кері қайтарып алуға жатады.

Өтінімді кері қайтарып алу

Өтінімдерді қабылдау күнінің аяқталуы басталғанға дейін берілген өтінімді кері
қайтарып алу қажет болған жағдайда, «Менің өтінімдерім» тарауында
түрінде «Кері қайтарып алу» әрекеті қолжетімді.

пиктограмма

Ескертпе: өтінім мәртебесі «Берілді», хабарландыру мәртебесі «Жарияланды
(өтінімдерді қабылдау) болуы тиіс, яғни өтінімдерді қабылдау күні әлі басталған жоқ.
Сондай-ақ өтінімді кері қайтарып алуды «Өтінімді кері қайтарып алу»
батырмасының көмегімен берілген өтінімді қарау нысанында жүзеге асыруға болады.

Өтінімді кері қайтарып алу әрекеті жүзеге асырылғаннан кейін, жүйе «Сіз өтінімді
шынында да кері қайтарып алғыңыз келеді ме?» деген әрекетті растау туралы өтінішпен
терезені көрсетеді.

Растаған жағдайда өтінім мәртебесі «Кері қайтарып алынды» («Кері қайтарып
алынды «Толықтыру)») деп өзгереді және «Әрекет» жолында өтінімді редакциялау және
алып тастауға арналған пиктограмма қолжетімді болады.

Аукциондық сауда-саттық өткізген кезде баға ұсынысын
беру
Алдын ала жіберу хаттамасын жариялаған күннен бастап екі жұмыс күні өткеннен
кейінгі келесі жұмыс күні аукцион өткізу күні болып табылады. Жіберу хаттамасын
жариялаумен бір мезгілде Қосымшаны жариялау болады, онда аукционды өткізу
мерзімдері көрсетілген.

Жіберу хаттамасымен және хаттамаға Қосымшамен «Хаттамалар» қосымша
бетінде танысуға болады.
Аукционның басталу уақыты автоматты түрде Астана қаласы уақыты бойынша
10:00-де деп анықталады.
Аукциоды өткізудің басталу күні мен уақыты басталғанда Өнім берушіге
хабарландыруды қарау нысанында «Сауда-саттық жүргізу» әрекеті қолжетімді болады.
Ескертпе: хабарландыру мәртебесі «Жарияланды (аукцион өткізу)» болуы тиіс.

Жүйе хабарландыру бойынша аукциондар тізімін көрсетеді.
Лот бойынша аукционды қарау нысанына өту үшін «өту» батырмасын басу талап
етіледі.

Аукцион өткізу нысаны мынадай түрде болады:

«Баға ұсыныстарын беру тарихы» жолында сауда-саттықты қарау нысанында
нақты уақыт режимінде сауда-саттық барысы көрсетіледі.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аукцион өткізу уақыты әрбір лотқа бөлек есептеледі, бұл
ретте бір хабарландыруда барлық лоттарға аукциондық сауда-саттық бір мезгілде
басталады.
Аукциондық сауда-саттық өткізу кезеңі төмендегі шарттарға сәйкес автоматты
түрде анықталады:
1) 1-ден 20 лотқа дейінді қоса есептегенде аукциондық сауда-саттық өткізілген жағдайда,
аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукцион өткізу басталғаннан қатарынан 2 (екі)
сағатты құрайды;
2) 21-ден 50 лотқа дейінді қоса есептегенде аукциондық сауда-саттық өткізілген жағдайда,
аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукцион өткізу басталғаннан қатарынан 3 (үш)
сағатты құрайды;
3) 51-ден 100 лотқа дейінді қоса есептегенде аукциондық сауда-саттық өткізілген
жағдайда, аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукцион өткізу басталғаннан қатарынан 4
(төрт) сағатты құрайды;
4) 100 лоттан аса аукциондық сауда-саттық өткізілген жағдайда, аукциондық сауда-саттық
ұзақтығы аукцион өткізу басталғаннан қатарынан 6 (алты) сағатты құрайды.
Баға ұсынысын беру үшін баға не пайыз жолына қанат белгі қойып, мөлшерлеме
типін көрсеу қажет. «Баға» типі таңдалған жағдайда «Сіздің мөлшерлемеңіз» жолында
бағаның мәнін көрсету қажет, мөлшерлеме типіне «Пайыз» көрсетілген жағдайда,
пайыздың мәнін көрсету қажет, бұл ретте аукционның қадамы аукционға қатысушының
ең аз бастапқы бағасынан 05,%-дан аз болмауы тиіс.
Ескертпе: Ең аз баға ұсынысы бастапқы баға болып табылады.

Назар аударыңыз! «Баға ұсынысын беру» батырмасы сіздің мөлшерлемеңізді
көрсеткеннен кейін белсенді болады.

Батырма белсенді етілгеннен кейін қолтаңба қою батырмасын жүргізу қажет.
Ескертпе: берілген баға ұсынысы «Баға ұсыныстарын беру тарихы» тарауында
көрсетіледі. Бұл тарауда хронологиялық тәртіппен нақты уақыт режимінде аукционға
қатысатын барлық өнім берушілердің баға ұсыныстары көрсетіледі.

Ескертпе:Аукционға қатысушы егермұндай баға ұсынысын аукционның осы
қатысушысы берген жағдайда, ағымдағы ең аз баға ұсынысынан төмен баға ұсынысын
бере алмайды.
Назар аударыңыз! Егер аукционға қатысушы аукцион өткізген соңғы отыз минут
ішінде төмендетуге соңғы баға ұсынысын берсе, онда мұндай лотқа аукционлдық саудасаттықтың жалпы уақыты аукцион аяқталатын уақыттан автоматты түрде отыз минутқөа
ұзартылады (мысалы, аукционның аяталу уақыты 16:00 болса, ал өнім беруші 15:45-те
берсе, онда 16:00-ге + 30 мин). Аукциондық сауда-саттықты аяқтау мерзімін ұзартудың
жалпы мөлшері шектелмеген.
Егер көрсетілген уақыт ішінде (аукционның ұзақтығы) тауардың төменірек бағасы
туралы бір де бір баға ұсыенысы келіп түспесе, төмендетуге арнаған аукцион аяқталады.
Лоттардың біреуі бойынша сауда-саттық аяқталған кезде Жүйе лотқа «Саудасаттық аяқталды» мәртебесін беруі тиіс. Бұл ретте басқа лоттар бойынша сауда-саттық
жалғасуы тиіс.
Сатып алу веб-порталы аукцион қорытындысы бойынша ең төмен баға ұсынысын
берген аукцион жеңімпазын автоматты түрде анықтайды.
Аукционға қатысушы аукционға басқа қатысушы ұсынған бағаға тең баға туралы
ұсыныс берген жағдайда, басқа ұсыныстардан ертерек түскен баға туралы ұсыныс үздік
деп танылуы тиіс.

Барлық лоттар бойынша аукцион аяқталғаннан кейін хабарландыру «Аяқталды»
деп өзгереді, қорытындылар хаттамасын жүйе автоматты түрде қалыптастырады және
жариялайды.

