I.
Указанные документы в обязательном порядке предоставляются всеми претендентами на участие в Аукционе:
1. Устав (нотариально засвидетельствованная копия)
2. Выписка из учредительных документов (в случае, если устав не содержит сведения об учредителях или составе учредителей), содержащей
сведения об учредителе или составе учредителей, либо сканированная копия выписки из реестра держателей акций, выданная не ранее
одного месяца, предшествующего дате подачи заявок, либо сканированная копия гарантийного письма, подтверждающего, что устав
содержит сведения об учредителях или составе учредителей, либо сведения об акционерах, участниках учредителей потенциального
поставщика и других лицах, опосредованно участвующих в уставном капитале потенциального поставщика до раскрытия сведений о
физических лицах;
3. Свидетельства или справки о государственной регистрации
(перерегистрации) юридического лица с указанием бизнесидентификационного номера (далее – БИН) (нотариально засвидетельствованная копия или оригинал);
4. Сертификаты, в случае, если предмет закупа подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям стандарта или иного
нормативного документа, обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья людей, имущества граждан и окружающей среды в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о сертификации (оригинал);
5. Справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной
задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи
справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных
организациях, утвержденному правлением Национального Банка Республики Казахстан (в случае, если потенциальный поставщик является
клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от каждого из
таких банков). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявок. Отсутствие документа,
подтверждающего полномочие лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не
соответствующим квалификационным требованиям (оригинал);
6. Справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты
отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет) либо о наличии
налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям менее одного тенге, выданной
не ранее одного месяца, предшествующего дате подачи заявок (оригинал);
7. Документ о постановке на учет плательщика по НДС (если потенциальный поставщик является плательщиком НДС) или сканированная
копия гарантийного письма, подтверждающего, что потенциальный поставщик на дату предоставления заявки не является плательщиком
НДС (нотариально засвидетельствованная копия).
II. Описание технических характеристик Товаров предлагаемых потенциальным поставщиком в рамках аукциона:
1. Письменное подтверждение претендента на участие в аукционе о достоверности предоставленной информации и согласия с проектом
договора поставки, а также с графиком поставки (в произвольной форме).
2. Техническая характеристика с описанием технических и качественных характеристик, поставляемого Товара (оригинал).
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Приложение №1 – Перечень Товаров
№
лота

Наименование лота

Описание товаров лота
Вал для насоса

1

Запасные
части к
погружным
насосам

Вращающаяся часть насоса в сборе
Вал для насоса

2

3

4

Запасная
часть к
насосу Sulzer
APP 53-150
Q=800м3/час

Запасные
части к
насосу GE

Насосы для
котельной

Медный графит (для торцевого
уплотнение)

Фильтра мембранные для ЛСО
Фильтра мембранные для ЛСО
Циркуляционный насос Wilo TOPRL25/8,5
Бытовая насосная станция для
подачи воды с встроенным
расширительным бачком Wilo
Насосы Jet HWJ 203-EM-50 (Wilo)
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Тип, марка, ГОСТ

SPB 6-15-33
CRNE 1-19 Тандем/Kit,
CRNE-1-19 ch.stack
electropolished
CRNE 1-19

Ф=122 мм.

Тип - 8"/34,4м2/AG8040F
General Electric
Тип - 8"/34,4м2/AG8040F
General Electric

84 000,00

Сумма
выделенная в
тенге с учетом
НДС
168 000,00

ИюльОктябрь

422 464,00

1 689 856,00

33/17

Август

84 224,00

336 896,00

33/17

Итого с НДС:

2 194 752,00

3 360,00

168 000,00

Итого с НДС:

168 000,00

179 200,00

2 150 400,00

27/17

134 400,00

1 612 800,00

27/17

Итого с НДС:

3 763 200,00

189 568,96

189 568,96

27/17

110 880,00

110 880,00

27/17

246 400,00
Итого с НДС:
Общая сумма аукциона с НДС:

246 400,00
546 848,96
6 672 800,96

27/17

Ед.
изм.

Колво

шт

2

шт

4

шт

4

кг

50

шт

12

шт

12

Срок
поставки 2017
год
Июль

Июнь

Июль
Июнь

Typ TOP-S50/15 WILO

шт

1

Июнь

SILEN 75 M

шт

1

Июнь

UPS 32-80 180

шт

1

Август

Цена в тенге
за единицу с
учетом НДС

Примечание
33/17

117/17

Приложение №2 – Условия поставки
Номер и наименование лота

Условия поставки

Условия оплаты

Сроки поставки

Лот №1 – Запасные части к
погружным насосам

Товар должен быть поставлен по заявкам
заказчика в течении 10 календарных дней
с даты получения заявки или согласно
графику до 10 Октября 2017 года.

Лот №2 – Медный графит (для
торцевого уплотнение)

Товар должен быть поставлен по заявкам
заказчика в течении 10 календарных дней
с даты получения заявки или согласно
графику до 10 Октября 2017 года.

Лот № 3 - Запасные части к
насосу GE

Лот № 4 - Насосы для котельной

.
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РК, Кызылординская область,
Жанакорганский район,
Рудник «Харасан-2», склад
Заказчика

Оплата по факту поставки Товара на
основании выставленного
Поставщиком оригинала счетафактуры, в течение 60 (шестьдесят)
календарных дней с даты
подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон
соответствующей накладной.

Товар должен быть поставлен по заявкам
заказчика в течении 10 календарных дней
с даты получения заявки или согласно
графику до 10 Октября 2017 года.
Товар должен быть поставлен по заявкам
заказчика в течении 10 календарных дней
с даты получения заявки или согласно
графику до 10 Август 2017 года.

Тауар биржасы арқылы тауарларды сатып алу
туралы № _______ ШАРТ
Байкенже а.

«____»_____2017 ж.

Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына
сәйкес құрылған заңды тұлға, «БАЙКЕН-U»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі
«Тапсырыс
беруші»
деп
саналатын,
______________ атынан, бір тараптан және
________ негізінде әрекет ететін және Қазақстан
Республикасының
заңнамаларына
сәйкес
құрылғанжәне әрекет ететін заңды тұлға ________
бұдан әрі «Жабдықтаушы» деп саналатын,
_________ атынан және бір тараптан, _______
негізінде әрекет ететін, бұдан әрі «Тараптар» деп
аталатын Қазақстан Республикасының 2010 жылғы
24 маусымдағы № 291-IV «Жер қойнауы және жер
қойнауын пайдалану» жөніндегі заңының __
тармағының,
___
тармақшасының,Қазақстан
Республикасының инвестициялар және даму
Министрлігінің 30.01.2015 жылғы Жер қойнауын
пайдалану саласындағы мемлекеттік ақпараттар
жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылатын
тауарларды, жұмысты және қызмет көрсетілерді
сатып алу саласындағы № 96 «Жер қойнауын
пайдалану кезіндегі және оны өндіру барысындағы
тауарлар, жұмыстар мен қызмет көрсету
тізімдемелері»
Ережесін(бұдан
әрі
Ереже)
негізінде, және «___» _______ 20 ___ жылғы
____________ биржалық мәміле қорытындылары
негізінде төмендегі туралы осы келісім шартты
(бұдан әрі - Шарт) жасасты :

ДОГОВОР № _____
о закупке товаров через товарную биржу
с. Байкенже

«_____» ______ 2017 г.

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью «БАЙКЕН-U», юридическое
лицо,
созданное
в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________,
действующего
на
основании _____________, с одной стороны, и
_____________«_____________________»,юриди
ческое лицо, созданное в соответствии с
законодательством
______________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________, действующего на основании
___________________,
с другой стороны, а
совместно именуемые Стороны, руководствуясь
Законом Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании» № 291-IV от 24.06.2010 года,
пп. ___ п. ___ Правил приобретения товаров,
работ и услуг при проведении операции по
недропользованию посредством государственной
информационной системы «Реестр товаров, работ
и услуг, используемых при проведении операций
по недропользованию, и их производителей»,
утверждёнными Приказом Министерства по
инвестициям и развитию РК № 96 от 30.01.2015
г., и на основании итогов биржевой сделки
________ от __________201___г., заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
В настоящем Договоре ниже перечисленные
төменде термины и определения будут иметь следующее
значение:
1.1.
Договор – настоящий гражданско1.1.
Шарт– Тараптардың барлық келісімдерін правовой акт, закрепляющий все договоренности
өзара міндеттемелер шеңберінде бекітетін, Сторон в рамках взаимных обязательств,
Тараптар арасындағы Шартта көрсетілген барлық зафиксированный в письменной форме и
сілтемелер мен қажетті құжаттармен қатар, оған подписанный
Сторонами
со
всеми
қоса жасалынған қосымшалар мен толықтыруларға Приложениями и дополнениями к нему, а также
Тараптардың қол қойып, жазбаша түрде бекітілген со всей необходимой документацией, на которую
азаматтық-құқықтық актісі;
в настоящем Договоре есть ссылки;
1.2. Общая сумма Договора – сумма, которая
1.2.
Шарттың жалпы құны - осы Шартқа должна быть уплачена Поставщику по
сәйкес Жабдықтаушыға осы Шартта көрсетілген настоящему Договору за полное и надлежащее
барлық міндеттемелерін толық әрі тиісінше исполнением всех своих обязательств по
орындағаны үшін төленуі қажет баға;
настоящему Договору;
1.3.
Тауар– осы Шарттың № 1 Қосымшасында
1.3. Товар – оборудование, продукция и иные
көрсетілген және осы Шарттың талаптарына материально технические ценности, указанные в
сәйкес Тапсырыс берушіге Жабдықтаушының Приложении № 1 к настоящему Договору, и
жеткізізетін қондырғы, өнім және басқа да поставляемые Поставщиком Заказчику согласно
материалды техникалық құндылықтар,
условиям настоящего Договора;
1.4.
Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі– осы
1.4. Уполномоченный
представитель
Осы шартта қолданылған
көрсетілген мәнге ие:
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ұғымдар

Шарттың шеңберінде Тапсырыс берушінің
мүддесін қорғайтын және Тапсырыс берушінің
мөрімен бекітілген және Тапсырыс берушінің
бірінші жетекшісінің қолы қойылған сәйкес
келетін сенімхат негізінде әрекет ететін Тапсырыс
берушінің уәкілетті өкілі,
1.5.
Шағым -осы Шарт бойынша Тараптар
арасында бірінші немесе екінші Тарап өз міндетін
орындамаса және/немесе шарттың талабынай сай
емес орындаса бір Тараптан екінші Тарапқа
бағытталған жазбаша талабы (ескертпе хат, хат,
талап және т.б.),
1.6.
Жергілікті қамту- мемлекеттік сатып алу
келісім шарты бойынша тауардың жалпы құнынан
тауарда белгіленген Қазақстан Республикасының
резиденттерінің жеткілікті дәрежеде қайта өңдеу
немесе толық өндіру өлшеміне сәйкес осы шарт
бойынша еңбек ақы төлеудің жалпы қорынан,
сатып алу туралы келісім шартты орындауға
тартылған
Қазақстан
Республикасы
азаматтарының еңбек ақысын төлеу құнының
пайыздық қамтылуы.

2. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1. осы Шартта көрсетілген міндеттемелерге
сәйкес Жабдықтаушы осы Шарттың талаптарына
сәйкес мерзімде, осы Шарттың № 1Қосымшасына
сәйкес Тапсырыс берушіге, оның өтінімдері
бойынша жаңа тауарды жеткізуге міндеттенеді,
осы Шартта көрсетілген барлық міндеттемелерін
Жеткізуші
тиісінше
орындаған
жағдайда,
Тапсырыс
беруші
оны
осы
Шарттағы
міндеттемелерге сәйкес тиісінше қабылдап,
ақысын төлеуге міндеттенеді.
3.ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ҚҰНЫ ЖӘНЕ АҚША
ТӨЛЕУ РЕТТІЛІГІ
3.1. Шарттың жалпы құны ________KZT
(_________________теңге) құрайды, оның ішінде:
Халықаралық
актілер
нормалары
мен
қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес
Тауарды қаптау мен маркалау
- ҚҚС, Қазақстан Республикасының қоданыстағы
салық заңнамасына сәйкес есептелінетін, сонымен
қатар қолданыстағы заңнамада қарастырылған
басқа да салықтық төлемдер;
- Тауарды белгіленген жерге дейін жеткізумен
байланысты шығындар;
- Жіберуге, тасымалдауға және қабылдаумен
байланысты қажетті экспорттық рұқсаттар
(лицензиялар) мен куәліктерді алуға кететін
шығындар;
- Тауарды шығару және алып кірумен байланысты
барлық кедендік жинау мен бажды есепке
алғандағы кедендік жабды орындауға кететін
шығындар;
- Өндіруші заводтың беретін толық техникалық
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Заказчика – лицо Заказчика, уполномоченное на
представление интересов Заказчика в рамках
настоящего Договора и действующее на
основании
соответствующей
Доверенности,подписанной
первым
руководителем Заказчика и заверенной печатью
Заказчика;
1.5. Претензия – письменное требование
(уведомление, письмо, требование и т.д.),
направленное одной Стороной другой Стороне в
случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору.
1.6. Местное содержание – процентное
содержание стоимости оплаты труда граждан
Республики Казахстан, задействованных в
исполнении договора о закупках от общего
фонда оплаты труда по данному договору, и
(или) стоимости доли (долей) казахстанского
происхождения,
установленной
в
товаре
(товарах) в соответствии с критериями
достаточной
переработки
или
полного
производства резидентами Республики Казахстан
от общей стоимости товара (товаров) по договору
о закупках.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с условиями настоящего
Договора Поставщик обязуется по заявкам
Заказчика поставить и передать в собственность
Заказчику
в
обусловленный
настоящим
Договором срок новый Товар, согласно
Приложению № 1 к Договору, а Заказчик, при
надлежащем
исполнении
обязательств
Поставщиком
по
настоящему
Договору,
обязуется принять и оплатить его стоимость, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК
ОПЛАТЫ
3.1. Общая сумма Договора составляет
_____________ KZT (_____________ тенге),
которая включает в себя:
 упаковку
и
маркировку
Товара
в
соответствии с требованиями действующего
законодательства и норм международных актов;
 НДС, исчисляемый в соответствии с
действующим налоговым законодательством РК,
а
также
иные
налоговые
платежи,
предусмотренные
действующим
законодательством;
 расходы, связанные с доставкой Товара до
места назначения;
 расходы, связанные с отправкой, перевозкой
и
получением
необходимых
экспортных
разрешений (лицензий) и сертификатов;
 расходы по выполнению таможенных
формальностей по вывозу и ввозу Товара с
3.

құжаттамасы мен орыс тіліндегі пайдалану
нұсқаулығының құны;
- Осы Шартта көрсетілген міндеттемелерді
орындау барысындағыЖабдықтаушының басқа да
шығындары;
3.2. осы Шартқа сәйкес ақша төлеу Тауарды
жеткізу фактісі бойынша, Тараптардың уәкілетті
өкілдерінің Тауардың жүкқұжатына және/немесе
қабылдау-тапсыру Актісіне қол қойғаннан кейін
және осы Шарттың міндеттемелерінде көрсетілген
барлық құжаттарды тапсырғаннан кейін 60 (алпыс)
күнтізбелік күн ішінде.
3.3. Ақша төлеуді қолма қол ақшасыз,
Жабыдқтаушының осы Шартта көрсетілген банк
шотына ақшаны аудару арқылы жүзеге асырылады
3.4. осы Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген
Тауар бірлігінің құны арттырылмайды және нақты
болып саналады
3.5. Тапсырыс беруші жеткізуді одан әрі
жалғастырудан бас тартқан жағдайда, жеткізілген
тауардың көлемі осы Шарттың 3.1. тармағында
көрсетілген осы Шарттың жалпы құнынан аз болса
Жабдықтаушы Тапсырыс берушіден қалған Тауар
көлеміне тапсырыс беруін талап ете алмайды,
сәйкесінше осы Шартқа сәйкес қалған ақшаны
төлеуді талап ете алмайды.
3.6. Жабдықтаушы осы Шартта көрсетілген
міндеттемелерді тиісінше орындау үшін үшінші
тараптардың оған көрсететін тауардың құнының,
жұмыстың, қызметтің бағасының қымбаттау
тәуекелін және осы Шартқа сәйкес жеткізілетін
Тауарлардың өзіндік құнына әсер ететін басқа да
факторларды өз жауапкершілігіне алады.
3.7. Жабдықтаушы ҚР СК 263 – бабында
көрсетілген талаптарға сәйкес барлық қажетті
реквезиттерінмен
салық
шот-фактурасын
шығарады.
4.ТАУРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ
РЕТТІЛІГІ
4.1. Тауарды жеткізу Сатып алушының жазбаша
түрде жазылған бір реттік Тапсырысы (осы
Келісім–шартқа №2 Қосымша) арқылы Ерекшелік
шегінде (осы Келісім–шартқа №1 Қосымша)
жүзеге асады.
4.2.
Тауарды жеткізу кестеге сәйкес жүзеге
асырылады (осы Келісім-шартқа №3 Қосымша)
және Тапсырыс берушіден Өтінім алған күннен
бастап ______ (_________) күнтізбелік күнді
құрайды.
4.3. Тауарды Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің
қоймасына дейін, мына мекен жайға жеткізеді:
Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы,
Жаңақорған ауданы, Байкенже ауылы, «Харасан2» кеніші.
4.4.Жеткізілетін Тауар тауардың сипаттамасына
және Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасының талаптарына, сонымен қатар осы
Заявка на проведение аукциона №

оплатой всех таможенных сборов и пошлин;
 стоимость полного комплекта технической
документации,
выдаваемой
заводомизготовителем, и предоставления инструкции
пользователя на русском языке;
 иные затраты и расходы, которые понесет
Поставщик при исполнении обязательств по
настоящему Договору.
3.2. Оплата
по
настоящему
Договору
осуществляется по факту поставки Товара в
течении 60 (шестьдесят) календарных дней с
даты
подписания
уполномоченными
представителями
Сторон
соответствующей
накладной и/или Акта приема-передачи на Товар
и предоставления Поставщиком всех документов
предусмотренных
условиями
настоящего
Договора.
3.3. Оплата производится безналичным путем
на банковский счет Поставщика, указанный в
настоящем Договоре.
3.4. Цена за единицу Товара, указанная в
Приложении № 1 к Договору, не может быть
увеличена и является окончательной.
3.5. В случае, если Заказчик откажется от
последующих поставок, а общий объем
поставленного Товара не будет достигать Общей
суммы Договора, указанной в пункте 3.1.
настоящего Договора, то Поставщик не имеет
права требовать с Заказчика предоставления
заявок на оставшийся объем Товара и,
соответственно, оплаты оставшейся суммы по
настоящему Договору.
3.6. Поставщик самостоятельно несет риск
удорожания стоимости товаров, работ и услуг,
предоставляемых ему третьими лицами, для
надлежащего исполнения обязательств по
Договору, а также иных факторов влияющих на
ценообразование и себестоимость, поставляемых
Товаров по Договору.
3.7. Поставщик выставляет налоговый счетфактуру с указанием всех необходимых и
обязательных реквизитов, предусмотренных в
ст.263 НК РК.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ
ТОВАРА
4.1. Поставка осуществляется по разовым
Заявкам Заказчика, составленных в письменной
форме (Приложение №2 к настоящему Договору)
в пределах Спецификации (Приложение №1 к
настоящему Договору).
4.2. Поставка Товара осуществляется в
соответствии с графиком (Приложение №3 к
настоящему Договору) и составляет ______
(_________) календарных дней с даты получения
Заявки от Заказчика.
4.3. Товар доставляется Поставщиком до
склада Заказчика по адресу: Республика
4.

Шарттың
міндеттемелеріне
сәйкес
тиісті
қаптамада, қажет болған жағдайда және/немесе
қосымша маркалауды пайдаланып, тиісінше
жүктелуі қажет. Мұнда қаптама Тауарды
тасымалдау және сақтау барысында Тауардың
көліктік-жүктеу
әрекеттерін,
экстремалды
температура, тұздардың әсерін қандайда бір
қиындықсыз көтеріп, Тауардың тұтастығын
қамтамасыз етуі тиіс.
4.5. Тауарды (немесе бірінші бөлікті) жеткізу
мерзімінде Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге
келесі құжаттарды тапсыруы тиіс:
- Счет фактура – 1 дана (түпнұсқа);
- Жеткізілген Тауардың жүкқұжаты – 2 дана
(түпнұсқа);
- Тауардың «CT-KZ» үлгісіндегі куәлігінің бар
екендігі – 1 дана (түпнұсқа немесе нотариалды
куәләндырылған көшірмесі);
Жеткізілген
Тауарды
қауіпті
өндіріс
орындарында пайдалану рұқсаты немесе осы
рұқсаты алудың қажеттілігі жоқ екендігін
растайтын құжат – 1 дана (түпнұсқа);

- Осы Шартта көрсетілген, Тауарға қатысты және
оның
жинақтығын,
қауіпсіздігін,
сапасын,
пайдалану ретін және т.б. кәуләндыратын құжаттар
– 1 дана (түпнұсқа);
- Тапсырыс берушіге қажетті басқа да Тауарға
қатысты құжаттар – 1 дана (түпнұсқа)
4.6. Жеткізу барысында Жабдықтаушы осы
Шарттың №1 Қосымшасына сәйкес Тауардың
сапасын, позициясын, түрін, бірлігінің құнын
өзгертуге құқысы жоқ.
4.7. Жабдықтаушы осы Шартта көрсетілген факс
немесе электронды почта арқылы Тапсырыс
берушіні
Тауардың
жеткізілгендігі
жайлы,
Тауардың жеткізудің жоспарланған күнінен 2 (екі)
күнтізбелік күн бұрын хабардар етуі тиіс.
4.8.Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің Тауарды
алуына
Тапсырыс
берушінің
мөрімен
куәландырылған Тауарды алуға берілген сенімхат
және Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілінің жеке
куәлігі негіз бола алады.
4.9. Жабдықтаушы жеткізетін барлық Тауарды
Тапсырыс
берушінің
уәкілетті
өкілі
Жабдықтаушының қатысуымен тауар санын,
қаптаманың күйін және тауардың жағдайын
тексеруі тиіс және Тараптардың уәкілетті өкілдері
Тауардың жүкқұжатына және/немесе қабылдауЗаявка на проведение аукциона №

Казахстан,
Кызылординская
область,
Жанакорганский район, с. Байкенже, Рудник
«Харасан-2».
4.4. Товар должен отгружаться в стандартной
упаковке,
соответствующей
характеру
поставляемого
Товара
и
отвечающей
требованиям действующего законодательства РК
и настоящего Договора, с учетом необходимых
и/или дополнительных маркировок. При этом
упаковка должна обеспечить сохранность Товара
во время его хранения и транспортировки,
выдерживая
без
каких-либо ограничений
интенсивную подъёмно-транспортную обработку
и воздействие любых экстремальных температур,
соли, осадков и т.д. во время транспортировки
Товара.
4.5. В дату передачи Товара (или первой
партии) Поставщик обязан передать Заказчику
следующие документы:

счет-фактура – 1экземпляр (оригинал);

накладная на поставленный Товар – 2
экземпляра (оригинал);

сертификат
происхождения
Товара
«формы СТ-KZ» - 1 экземпляр (оригинал или
нотариально заверенная копия);

разрешение на применение поставляемого
Товара на опасных производственных объектах
или
подтверждение
об
отсутствии
необходимости получения соответствующиего
разрешения– 1экземпляр (оригинал);

товаросопроводительные
документы,
предусмотренные
настоящим
Договором,
относящиеся к Товару и удостоверяющие его
комплектность, безопасность, качество, порядок
эксплуатации и т.п. – по 1 экземпляру (оригинал);

иные документы, связанные с Товаром и
необходимые Заказчику – по 1 экземпляру
(оригинал).
4.6. В процессе поставки Поставщик не имеет
права
изменять
наименование
позиций,
ассортимент, качество и стоимость за единицу
Товара, отраженные в Приложении № 1 к
Договору.
4.7. Поставщик по факсимильной связи,
электронной почте уведомляет Заказчика о
готовности отгрузить Товар по номерам телефона
(факса), указанным в настоящем Договоре, не
позднее, чем за 2 (два) календарных дня до
предполагаемой даты поставки.
4.8. Основанием для получения Товара
Уполномоченным представителем Заказчика
служит доверенность на получение Товара,
заверенная печатью Заказчика, и документ,
удостоверяющий личность Уполномоченного
представителя Заказчика.
4.9. Весь Товар, поставляемый Поставщиком,
должен
быть
проверен
и
осмотрен
Уполномоченным
лицом
Заказчика
в
присутствии Поставщика на предмет количества,

тапсыру Актісіне қол қоюлары шарт міндетті.
4.10. Тауар санының жетіспеушілігі, зақымдануы
немесе жинақсыздығы анықталса, Тараптар
жүкқұжатта
және/немесе
қабылдау-тапсыру
Актісінде
белгілеуі
тиіс.
Осындай
белгі
негізіндеЖабдықтаушы
Тапсырыс
берушінің
тарапынан қандайда бір талаптарсыз кемшіліктерді
мен зақымдарды жою және қосымша жеткізілім
жасау міндетті.
4.11. осы Шартқа сәйкес жеткізілген Тауар
қабылданған болып есептеледі:
- Сапсына қатысты– өндіруші немесе осындай
құжат беруге құқысы барбасқа үшінші жақ берген,
сондай ақ осы Шартқа сәйкес жеткізілетін Таураға
әсер ететін басқа да техникалық нормалар мен
МЕМСТ сәйкестік немесе сапа куәлігіне сәйкес.
- Саны және ассортиментіне қатысты – осы
Шарттағы міндеттемелерге және тауар тасымалдау
құжаттарына сәйкес
4.12. осы Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген
Тауарда ассортиментке және/немесе санына
қатысты қандайда бір кемшілік анықталса
Тапсырыс
берушікемішілктер
және/немесе
келіспеушілік анықталған күннен, 2 (екі) жұмыс
күні мерзімінен кешіктірмей Жабдықтаушыға
сәйкесінше Шағым жібереді.
4.13.
Жабдықтаушының
Тауарды
жеткізу
мерзіміне, ассортимент және санына байланысты
міндеттемесі
Тапсырыс
беруші
мен
Жабдықтаушының уәкілетті өкілдері тиісті
қабылдау-тапсыру актіне және/немесе Тауардың
жүкқұжатына қол қойылғаннан кейін аяқталған
болып
есептеледі,
Жабдықтаушының
осы
Шарттағы міндеттемелеріне сәйкес сапасы мен
кепілдеме мерзімі аяқталғаннан кейін.
4.14. Тауардың жоғалуы немес зақымдану тәуекелі
Тауарды Тапсырыс берушіге тапсырғаннан,
Тараптардың Тауарды қабылдау-тапсыру Актісіне
жіне/немесе жүкқұжатына қол қойғаннан кейін
Жабдықтаушыдан
Тапсырыс
беруші
жауапкершілігіне өтеді, егер тауар, келісім шартта
көрсетілген және ұқсас тауарларға белгіленген
нормалардың талаптарына сәйкес дұрыс оралған
және тиісті түрде жеткізілген (қойылған) жағдайда
4.15. Сатып алушының өтінім беруі оның міндеті
емес, құқығы болып табылады. Осы келісім
шарттың жұмыс жасау аясында Сатып алушы
тарапынан өтінімнің болмауы Сатып алушыға
қандай да бір міндеттілік жүктемейді жене
айыппұл шараларын қолдануға және осы келісімшартты орындаудан бас тартуға негіз болмайды.
5.ЖАБДЫҚТАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
Заявка на проведение аукциона №

состояния упаковок и состояния самого Товара в
дату поставки и уполномоченные представители
Сторон должны подписать накладную и/или Акт
приема-передачи на Товар.
4.10. При
обнаружении
недостатков,
некомплектности или повреждений, Стороны
должны сделать отметку в накладной и/или Акте
приема-передачи. На основании такой отметки
Поставщик обязуется произвести допоставку или
устранить недостатки или повреждения без
каких-либо требований со стороны Заказчика.
4.11. Товар, поставленный по настоящему
Договору, считается принятым:
 по качеству – в соответствии с сертификатами
соответствия
или
качества,
выданными
производителем или иным третьим лицом,
имеющим право выдавать соответствующие
документы, а также в соответствии с ГОСТ и
иными техническими нормами, действующими
для поставляемого Товара по настоящему
Договору;
 по ассортименту и количеству – в
соответствии с настоящим Договором и
товаротранспортными документами.
4.12. При
выявлении
каких-либо
несоответствий
по
ассортименту
и/или
количеству в поставленном Товаре условиям
настоящего Договора, Заказчик в срок не позднее
2 (два) рабочих дня с даты выявления
несоответствий и/или расхождений, направляет
Поставщику соответствующую Претензию.
4.13. Обязательства Поставщика по срокам
поставки, ассортименту и количеству Товара
считаются выполненными с момента подписания
соответствующего акта приема-передачи и/или
накладной
на
Товар,
подписанных
уполномоченными представителями Поставщика
и Заказчика, а по качеству по истечению
гарантийного
срока,
предоставленного
Поставщиком в рамках настоящего Договора.
4.14. Право собственности и ответственность за
риски, связанные с потерей или повреждением
Товара, переходит от Поставщика к Заказчику с
момента поставки Товара Заказчику, с даты
подписания Сторонами Акта приема-передачи
и/или накладной на Товар, при условии, если
Товар поставлен в надлежащем виде и упаковке
соответствующей
требованиям
настоящего
Договора и нормативам, установленным для
поставки аналогичных Товаров.
4.15. Подача Заказчиком Заявки является его
правом, а не обязанностью. Отсутствие со
стороны
Заказчика, в
период действия
настоящего Договора Заявок, не влечет какойлибо ответственности для Заказчика и не будет
рассматриваться как основание применения
штрафных санкций и отказа от исполнения
настоящего Договора.

5.1. Жабдықтаушы міндеттенеді.
5.1.1. осы Шарттың №1 Қосымшасына сәйкес
Тапсырыс берушіге толық көлемде, оны (тауарды)
Тапсырыс берушінің уәкілетті өкіліне табыстау
арқылы, осы Шарттағы міндеттемелерін қатаң
сақтай отырып Тауарды жеткізуге;
5.1.2. осы Шартқа сәйкес Тапсырыс берушіге
үшінші жақтың құқығы мен талаптарынан бос,
тиісті сапалы, санды, жиынтықты және атауы
көрсетілген жаңа Тауарды беруге;
5.1.3. Жеткізілген Тауармен бірге Тапсырыс
берушіге осы Шарттың 4.5. тармағынада
көрсетілген
Тауарға
қатысты,
тиісінше
толтырылған құжаттарды тапсыруға;
5.1.4.
Егер
жеткізілетін
Тауар
міндетті
сертификаттау тізіміндегі өнімдер мен қызмет
көрсетулер тізіміне енетін болса, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 20.04.2005 жылғы № 367
«Қазақстан Республикасындағы өнімді міндетті
түрде сертификаттау» жарғысына сәйкес Тауардың
сәйкестік сертификатын тапсыруға;
5.1.5. осы Шартта көрсетілген міндеттемелерге
сәйкес келмейтін, сапасы, саны, ассортименті,
жиынтықтығы және т.б. көрсеткіштері сай емес
Тауарды жеткізген жағдайда оны осы Шарттың
талаптарына
сәйкес
Тауарға
ауыстыруға
және/немесе
Тауардың
жетіспейтін
санын
толықтырып жеткізуге, Тапсырыс берушіден
сәйкес Шағым алғаннан 20 (жиырма) күнтізбелік
күн ішінде;
5.1.6. Тапсырыс беруші саны, сапасы, атауы,
жиынтықтығы,
ассортименті
және
т.б.
көрсеткіштерінің
сәйкес келмеуі себебінен
Тауарды қабылдаудан бас тартқан жағдайда,
Тапсырыс берушіден тиісінше Шағым алғаннан
кейінгі 5 (бес) жұмыс күні мерзімінде Тапсырыс
берушіге Тауар үшін төленген қаражатты
толығымен қайтарып беруге, сонымен қатар
Тапсырыс берушінің талабы бойынша осы Шартқа
сәйкес өсімпұл (айыппұл) және Тапсырыс
берушіге келтірілген басқа да шығындарды
төлеуге;
5.1.7. Шартта қол қойғаннан кейінгі 7 (жеті)
жұмыс
күні
ішінде
Тапсырыс
берушіге
жеткізілетін Тауарлардағы жергілікті қамту үлесі
жайлы ақпаратты беруге, мұнда тауарлардағы,
қызметтер мен жұмыстардағы жергілікті қамту
үлесін Қазақстан Республикасының инвестициялар
және даму Министрлігінің 2015 жылдың 30
қаңтарындағы № 87 мекемелердің тауарларды,
қызметтер мен жұмыстарды сатып алу барысында
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5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Поставлять Заказчику Товар, согласно
Приложения № 1 к настоящему Договору, в
полном объеме путем его (Товара) передачи
Уполномоченному представителю Заказчика, в
строгом соответствии с условиями настоящего
Договора;
5.1.2. Передать
Заказчику
новый
Товар
свободный от прав и требований третьих лиц,
надлежащего
качества,
количества,
комплектности
и
наименования согласно
условиям настоящего Договора;
5.1.3. Вместе
с
поставленным
Товаром
передать Заказчику надлежащим образом
оформленные документы, относящиеся к Товару,
и указанные в п. 4.5. настоящего Договора;
5.1.4. Предоставить сертификат соответствия на
Товар, если поставляемый Товар входит в
перечень продукции и услуг, подлежащих
обязательной сертификации в соответствии с
постановлением
Правительства
Республики
Казахстан от 20.04.2005 года № 367 «Об
обязательном
подтверждении
соответствия
продукции в Республике Казахстан»;
5.1.5. В
случае
поставки
Товара,
несоответствующего
условиям
настоящего
Договора
по
качеству,
количеству,
наименованию, комплектности, ассортименту и
др., заменить его на Товар, соответствующий
условиям
настоящего
Договора,
и/или
допоставить недостающее количество Товара, в
течение 20 (двадцать) календарных дней с даты
получения от Заказчика соответствующей
Претензии;
5.1.6. В случае отказа Заказчика от принятия
Товара, по причинам его несоответствия
качеству,
количеству,
наименованию,
комплектности, ассортименту и др. в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
соответствующей Претензии от Заказчика,
осуществить возврат Заказчику оплаченной за
Товар суммы в полном объёме, а также, по
требованию Заказчика – выплатить Заказчику
пени (штрафные санкции), предусмотренные
настоящим Договором и иные убытки,
причиненные Заказчику;
5.1.7. В течение 7 (семи) рабочих дней с даты
подписания Договора предоставить Заказчику
документ, подтверждающий долю местного
содержания в поставляемых Товарах, при этом,
местное содержание в товарах, работах и услугах
рассчитывается в соответствии с Единой
Методикой
расчета
организациями
казахстанского содержания при закупке товаров,
работ и услуг, утвержденной Приказом

қазақстандық үлесті есептеудің Ортақ Әдісі
бойынша жүзеге асырылады;
5.1.8. Тапсырыс берушіден қандайда бір Шағым
немесе сұраныс алғаннан кейінгі 2 (екі) жұмыс
күні мерзімінде сұралған барлық ақпараттарға
толық мәлімет бере отырып жауап қайтаруға;
5.1.9. Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатын
алмай Тапсырыс беруші, оның атынан басқа тұлға
берген, осы Шарттың міндеттемелерін орындауға
тартылған
Жабдықдаушы
өкілінен
басқа,
техникалық құжаттарды ашуға рұқсат етілмейді.
Көрсетілген ақпарат ол қызметкерге құпия түрде
және қаншалықты қажет болған жағдайына
байланысты беріледі;

5.1.10. Тапсырыс беруші экспорттаушы болып
табылатынын және қосылған құн салығын
қайтаруға құқығы бар екенін назарға ала отырып,
Жабдықтаушы
міндетті
түрде
салық
заңнамасының талаптарына сәйкес, койылған шот
– фактураларда бухгалтерлік есепте және салық
есептілігінде, сондай-ақ растайтын құжаттарды
ұсыну жөніндегі талаптар салық органдарының
сұрауы бойынша көрсету.
5.1.11. Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында қарастырылған Осы Шартта
көрсетілген міндеттерді орындау барысында
туындайтын басқа да міндеттерді тиісінше
орындауға.
5.2. Жабдықтаушы құқылы:
5.2.1. Тиісті түрде жеткізілген Тауар үшін толық
әрі мерзімінде ақы төлеуді талап етуге;
5.2.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында және осы Шартқа сәйкес басқа да
құқықтарын жүзеге асыруға;

Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 января 2015 года
№87.
5.1.8. Предоставлять в течении 2 (два) рабочих
дней с даты получения какого-либо запроса или
Претензии от Заказчика соответствующий ответ с
отражением всей запрашиваемой информации;
5.1.9. Не раскрывать без предварительного
письменного согласия Заказчика содержание
технической документации, представленной
Заказчиком или от его имени другими лицами, за
исключением того персонала, который привлечен
Поставщиком для исполнения условий Договора.
Указанная информация должна предоставляться
этому персоналу конфиденциально и в той мере,
насколько это необходимо для исполнения
обязательств;
5.1.10. Принимая во внимание, что Заказчик
является экспортером, имеющим право на
возврат налога на добавленную стоимость (далее
– НДС), Поставщик обязуется надлежащим
образом исполнять требования налогового
законодательства по отражению выставленных
счетов-фактур в бухгалтерском учете и
налоговой отчетности, а также требования по
предоставлению подтверждающих документов
по запросам налоговых органов.
5.1.11. Надлежащим образом выполнять другие
обязанности, предусмотренные действующим
законодательством РК и вытекающих из условий
настоящего Договора.
5.2. Поставщик имеет право:
5.2.1. Требовать полной и своевременной
оплаты за надлежащим образом поставленный
Товар;
5.2.2. Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными
действующим
законодательством РК и настоящим Договором.
6.

6.ТАПСЫРЫС БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1. Тапсырыс беруші міндеттенеді:
6.1.1. осы Шартқа сәйкес Таурға ақша төлеуді
тиісінше жүзеге асыруға.
6.1.2. Тауарды қабылдауды және түсіріп алуды
ұйымдастыруға, қажет болған жағдайда осы
Шарттың 4.3. тармағында көрсетілгендей егер
жеткізу орнына жету қиындық тудырған жағдайда
жеткізу орнына кіреберісжолды қамтамасыз етуге.
6.2. Тапсырыс беруші құқылы:
6.2.1. Тауарды жеткізудің барлық кезеңдерін
Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілін жіберу
арқылы немесе Жабдықтаушыға сәйкесінше
тапсырыс жасау арқылы бақылау жасауға;
6.2.2. Жеткізілген Тауарды қабылдаудан немесе
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Надлежащим
образом
исполнить
обязательства по оплате Товара по настоящему
Договору.
6.1.2. Организовать разгрузку и приемку
Товара, а при необходимости обеспечить
подъезд, если проезд является затруднительным к
месту поставки, указанному в п. 4.3. Договора.
6.2. Заказчик вправе:
6.2.1. Осуществлять надзор за всеми этапами
поставки
Товара,
путем
направления
Уполномоченного
лица
Заказчика
или
соответствующего запроса к Исполнителю;
6.2.2. Отказаться от принятия поставленного
Товара или от принятого Товара, если Поставщик
поставил в нарушение условий настоящего
Договора Заказчику Товар, в том числе не

қабылданған Тауардан бас тартуға, егер
Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге Тауарды осы
Шарттағы міндеттемелерін бұзып жеткізген
жағдайда, соның ішінде атауының, асортиментінің
сәйкес
келмеуі
және/немесе
санының
жеткіліксіздігі, сонымен қатар Тапсырыс берушіге
осы Шартқа сәйкес Тауарға қатысты құжаттарды
бермеген және/немесе беруден бас тартқан
жағдайда;
6.2.3. Тауарды қабылдау кезінде асортимент және
санын тексеруге, кемшіліктер анықталмаған
жағдайда тиісті құжаттарға (қабылдау-тапсыру
акті, жүкқұжат және т.б.) қол қоюға, егер
кемішіліктер
болса
тауардың
құжаттарына
белгілеуге;
6.2.4. Осы шарттың талаптарына сәйкес келмейтін
жеткізілген күнен бастап тауарды алмастыру
мерзімі 6 (алты) ай ішішнде, ал жеткізілген
тауардың сапасы бойынша мерзімі осы шарттың
7.1. тармағына сәйкес Тапсырыс беруші
Жабдықтаушыға талап қоюға құқықлы.
6.2.5. Тапсырыс беруші салық есеп – фактурада
көрсетілген деректемелерді тиісінше рәсімдемеген
жағдайда, осындай шот-фактураларды тиісінше
рәсімдеуге,
ескертпелерді
жою
үшін
Жабдықтаушыға кері қайтаруға, сондай- ақ,
Тапсырыс
беруші
салық
заңнамасының
талаптарына сәйкес, қойылған тауарлар үшін
төлем бойынша қолданыстағы мерзімді шотфактураның ұсынған кезде бастап есептеуге
құқығы бар.
6.2.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында және осы Шартқа сәйкес басқа да
құқықтарын жүзеге асыруға.

7.САПА ЖӘНЕ КЕПІЛДЕМЕ
7.1. Жабдықтаушы кепілдеме береді:
- Тауардың сұраныс жасалынған саласына сәйкес
болуы –осы Шарттың №1 Қосымшасында
көрсетілген;
- Тауардың сапасының МЕМСТ талаптарына
және/немесе жеткізілетін Тауарға қойылатын
техникалық жағдайға және талаптарға сәйкес
болуына, сапа куәлігімен және/немесе басқа да
құжаттармен растау;
- Тауарды тиісінше пайдаланған және қолданған
жағдайда Тауарда ақаулық материалдарды қолдану
салдарынан болатын кемшіліктер мен ақаулардың
болмауына;
- Тауардың қабылдау-тапсыру Актіне және/немесе
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соответствующий наименованию, ассортименту
и/или количеству, а также, если не передаст
и/или откажется передать Заказчику относящиеся
к Товару документы, указанные в настоящем
Договоре;
6.2.3. При приемке Товара осуществить
проверку по ассортименту и количеству и, при
отсутствии
замечаний,
подписать
соответствующие документы (акт приемапередачи, накладную и т.д.), а при наличии
замечаний сделать соответствующую отметку в
товаросопроводительных документах;
6.2.4. Предъявить к Поставщику требование о
замене Товара не соответствующего требованиям
настоящего Договора в течении 6 (шесть)
месяцев с даты поставки Товара, а в части
качества поставленного Товара в сроки
предусмотренные п. 7.1. настоящего Договора;
6.2.5. При неверном или не полном указании
предусмотренных реквизитов в выставленной
налоговой счет-фактуре Заказчик возвращает
такую счет-фактуру Поставщику для устранения
замечаний и надлежащего оформления счетфактуры, а также имеет право исчислять сроки по
оплате за поставленный Товар с момента
представления счет-фактуры, соответствующей
требованиям
действующего
налогового
законодательства РК.
6.2.6. Осуществлять
иные
права,
предусмотренные и вытекающие из положений
настоящего
Договора
и
действующего
законодательства Республики Казахстан.
7.

ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО

7.1. Поставщик гарантирует:

соответствие
Товара
заявленной
Спецификации – Приложение № 1 к настоящему
Договору;

качество Товара требованиям ГОСТ и/или
технических условий и требований для
поставляемого Товара, которые подтверждены
сертификатами
качества
и/или
другими
документами;

отсутствие
дефектов
и
брака,
возникающих из-за применения дефектных
материалов
в
Товаре,
при
условии
соответствующего использования и эксплуатации
Товара;

качество поставленного Товара, в течение
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта
приема-передачи и/или накладной на Товар.
7.2. Гарантия Поставщика на поставляемый
Товар подразумевает под собой замену
дефектных частей Товара либо его полную
замену на аналогичный Товар.
7.3. Срок замены дефектных частей должен
быть согласован Поставщиком и Заказчиком
посредством консультаций и будет зависеть от

жүкқұжатына қол қойылғаннан кейінгі 12 (он екі)
ай мерзімінде жеткізілген Тауардың сапасын
беруге ;
7.2.Жеткізілетін
Тауарға
Жабдықтаушының
беретін кепілдемесі дегеніміз Тауардың ақаулық
бөліктерін ауыстыру, немесе дәл сондай тауармен
ауыстыру.
7.3.Ақаулық
бөліктерді
ауыстыру
мерзімі
Тапсырыс беруші мен Жабдықтаушы арасында
өзара келісілуі тиіс және ақаудың сипатына
байланысты болады. Ақаулық Тауарды ауыстыру
мерзімі
Тапсырыс
беруші
ақау
жайла
Жабдықтаушыны
ескерткеннен
кейінгі
20
(жиырма) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.
7.4.Тауарды ауыстыру кезінде кепілдемеге сәйкес
тасымалдау,
сақтандыру
және
басқа
да
шығындарды жабдықтаушы өз есебінен төлейді.

характера дефекта. Время замены дефектного
Товара не должно превысить 20 (Двадцать)
календарных дней, исчисляемых со дня
сообщения Заказчиком Поставщику о дефекте.
7.4. При
замене
Товара,
согласно
предоставленной гарантии, транспортирование,
страхование и другие затраты, связанные с этим,
обеспечивает и оплачивает Поставщик.
7.5. На любой элемент Товара, замененный в
течение
Гарантийного периода,
будет
предоставлена гарантия, действующая в течение
12 (двенадцать) месяцев с даты поставки таких
замененных элементов Товара Заказчику.
7.6. Право собственности на новые элементы,
поставленные для замены, переходит к Заказчику
в момент поставки указанных элементов.
8.

7.5.Кепілдемелік кезеңде ауыстырылған Тауардың
кез келген бөлшегіне Тауардың ауыстырылған
бөлігі Тапсырыс берушіге тапсырылған күннен
бастап 12 (он екі) ай мерзімінде кепілдеме
беріледі.
7.6.Ауыстыру үшін жеткізілген бөліктердің иелік
құқығы аталған бөліктер жеткізілгеннен кейін
Тапсырыс берушіге тиесілі болады.
8.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
8.1.Осы Шартқа сәйкес Тапсырыс беруші
уақытыл төлем төлеу міндетін бұзса, осы
Шарттың 3.2 тармағына сәйкес Жабдықтаушы
Тапсырыс берушіден төленбеген әрбір күн үшін
0.1% мөлшерінде тұрақсыздық төлемін төлеуді
талап ете алады, алайда төленбеген төлемнің 10%
артық емес мөлшерде.

8.2. осы Шарттың 4.2. тармағына сәйкес Тауарды
жеткізу мерзімін бұзған жағдайда Тапсырыс
беруші Жабдықтаушыдан жеткізілмеген Тауар
құнының 0.1% мөлшерінде әрбір күн үшін
тұрақсыздық төлемін төлеуді талап етуге
құқылы, осы Шарттың жалпы құнының 10%
аспайтындай.
8.3.Жабдықтаушы осы Шарттың 4.5. және 7.3.
тармақтарында
және
5.1.5.-5.1.8.
тармаұшаларында
көрсетілген
мерзімде
орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші
Жабдықтаушы қателік жіберген күннен бастап
осы Шарттың тармақтарындағы міндеттемелерін
орындаған күнге дейінгі әрбір күнтізбелік күн
үшін осы Шарттың жалпы құнының 0,05%
мөлшерінде тұрақсыздық төлемін төлеуді талап
етуге құқылы, осы Шарттың жалпы құнының
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения Заказчиком своих
обязательств по своевременной выплате суммы
по настоящему Договору, в соответствии с
пунктом 3.2. Договора, Поставщик имеет право
требовать от Заказчика уплату неустойки в
размере 0,1 % (ноль целых одна десятая
процента) от невыплаченной суммы за каждый
день прострочки, но не более 10 % (десять
процентов) от суммы просроченного платежа.
8.2. В случае задержки сроков поставки
Товара, предусмотренных пунктом 4.2. Договора,
Заказчик имеет право требовать от Поставщика
выплаты неустойки в размере 0,1 % (ноль целых
одна десятая процента) от стоимости не
поставленного Товара, за каждый день задержки,
но не более 10 % (десять процентов) от общей
суммы Договора.
8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков,
указанных в пунктах 4.5., 7.3. и подпунктах 5.1.5.
– 5.1.8. настоящего Договора, Заказчик вправе
взыскать неустойку в размере 0,05 % от общей
стоимости Договора за каждый календарный
день
допущенного
нарушения
до
дня
фактического исполнения Поставщиком своих
обязательств по указанным пунктам Договора, но
не более 10 % от общей суммы Договора.
8.4. В случае неисполнения Поставщиком
обязательств по доле местного содержания,
указанного в предоставляемом расчете согласно
подпункту 5.1.7. настоящего Договора, а также в
случае
предоставления
недостоверной
информации по доле местного содержания в
поставляемых
Товарах,
Заказчик
вправе
требовать от Поставщика уплаты пени в размере
0,5 % от общей суммы настоящего Договора за
каждый 1 % невыполненного местного
содержания и штрафа в размере 10 % от общей
суммы настоящего Договора.
8.5. Штрафные санкции, применяемые в
рамках настоящего Договора, выплачиваются

10% аспайтындай.
8.4.Осы Шарттың 5.1.7. тармақшасына сәйкес
Жабдықтаушы өзінің есеп беруінде жергілікті
қамту үлесі бойынша өз міндеттемелерін
орындамаған
жағдайда,
сонымен
қатар
жеткізілетін Тауарлардағы жергілікті қамту үлесі
жайлы жалған ақпарат берген жағдайда
Тапсырыс
беруші
Жабдықтаушыдан
осы
Шарттың жалпы құнының 0,05% мөлшерінде,
орындалмаған әрбір үшін 1% жергілікті қамту
үшін өсімпұл және осы Шарттың жалпы
құнының 10% мөлшерінде айыппұл төлеуін талап
етуге құқылы.
8.5.осы Шарттың төңірегінде қолданылатын
айыппұлдарды Тараптар екінші Тараптың берген
өзге есебі негізінде төлейді.
8.6.Айыппұлды төлеу Тараптардың осы Шартта
көрсетілген барлық міндеттемелерін орындаудан
босатпайды, сонымен қатар осы Шарттың
міндеттерін сақтамау салдарынан болған бір
Тараптың екінші Тарапқа келтірген шығындарын
өтеу міндетінен де.
8.7.Жабдықтаушы Тапсырыс беруші алдында
жауапты:
- Тауарды жеткіліксіз және/немесе тиісінше емес
қораптау салдарынан туындаған Тауардың
зақымдалуы;
- Тауардың толық және/немесе дұрыс емес
маркалануы салдарынан Тапсырыс берушіге
келтірілген шығындар.
8.8.Осы
Шарт
бойынша
осы
бөлімде
кқрсетілмеген
міндеттерін
орындамағаны
және/немесе тиісінше орындамағаны үшін
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты
болады.
8.9.Орындаушы қорытынды есептің көлемін
азайтуға келіседі егер Тапсырыс берушіден
Жабдықтаушының осы Шартта көрсетілген
міндеттемелерін орындамағаны және/немесе
тиісінше
орындамағаны
үшін
берілген
өсімпұлдарды (айыппұл) ұстап қалған жағдайда.
8.10. Жабдықтаушы Тапсырыс берушіге шарттың
5.1.10. тармағын бұзғаны үшін келтірілген залал
сомасын салық органдары таспсырыс берушіге
қайтару үшін ҚҚС сомасы мөлшерде көрсетілуі
керек және Жабдықтаушы Тапсырыс берушінің
шағымы негізінде 15 күнтүзбелік күн ішінде ҚҚС
сомасын қайтаруды жүзеге асырады.
9.ФОРС-МАЖОРЛЫ ЖАҒДАЙЛАР
9.1. Форс-мажорлы жағдайлар дегеніміз ҚР АК 359
бабына сәйкес Тараптардың ешбірінен тәуелсіз,
алапат күштің салдарынан болған кез келген
жағдайлар, мұндай жағдайлардың салдары мен
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Сторонами в соответствии с отдельным счётом,
предъявленным другой Стороной.
8.6. Оплата
штрафных
санкций
не
освобождает Сторону от ее обязательств по
выполнению условий настоящего Договора, а
также от обязанности возместить реальный
ущерб, понесенный одной Стороной в результате
несоблюдения
другой
Стороной
условий
настоящего Договора.
8.7. Поставщик несет ответственность перед
Заказчиком:

за повреждение Товара, вызванное
ненадлежащей и/или недостаточной упаковкой
Товара;

за расходы, понесенные Заказчиком в
связи
с
неполной
и/или
неправильной
маркировкой Товара.
8.8. В части не указанной в настоящем разделе
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
8.9. Поставщик согласен на уменьшение
суммы окончательного расчета путем удержания
Заказчиком
сумм
пени
(штрафов),
причитающихся Заказчику за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком
своих обязательств по настоящему Договору.
8.10. Поставщик возмещает Заказчику убытки в
результате нарушений Поставщиком п. 5.1.10.
настоящего Договора в размере суммы НДС
исключенного
налоговыми
органами
для
возврата Заказчику и Поставщик обязуется
осуществить возврат суммы НДС на основании
Претензии Заказчика в течении 15 (пятнадцать)
календарных
дней
с
даты
получения
соответствующей Претензии.
9.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Под Форс-мажорными обстоятельствами,
в соответствии со ст.359 ГК РК, понимаются все
и любые события непреодолимой силы, которые
не зависят ни от одной из Сторон,
происхождение и последствия которых не могут
быть
предусмотрены
и
предотвращены
Сторонами и которые создают невозможность
выполнения Договора.
9.2. Обстоятельства форс-мажора включают,
но не ограничиваются нижеследующим: война,
военный
переворот или
иные военные
конфликты; бунты; гражданские волнения или
массовые общественные беспорядки; забастовки
и иные трудовые конфликты; суровые погодные
условия; стихийные бедствия (такие как
землетрясение, пожары, наводнения и др.);
катастрофы или аварии; карантин; введение
эмбарго или ограничений в области экспортно-

орын алу мүмкіндіктерін Тараптардың алдын ала
болжауы мүмкін емес және осы Шартты орындауға
мүмкіндік бермейтін жағдайлар.
9.2. Форс-мажорлы жағдайлар төмендегілерді
қамтиды бірақ тек олармен ғана шектелмейді:
соғыс, әскери толқулар немесе басқа да әскери
келіспеушіліктер,
ереуілдер,
азаматтық бас
көтерулер немесе жаппай келеңсіздік, ашаршылық
жариялау және басқа да еңбектік келіспеушіліктер,
қатаң табиғи жағдайлар, табиғи апаттар (жер
сілкіну, өрт, су басу және т.б.), апаттар, карантин,
экспорт-импорт саласындағы шектеулер немесе
эмбарго орнату, Үкіметтің және/немесе осы
Шартты орындауға кедергі келтіретін жергілікті
басқару органдарының жарғысы немес ережесі.
9.3.осы Шартта көрсетілген міндеттемелерді
орындау мүмкіндігінен айырылған Тарап жедел
түрде екінші Тарапты форс мажорлы жағдайдың
орын алғандығын, оның сипаты мен мүмкін
болатын аяқталу мерзімі жайлы аталған жағдай
анықталғаннан кейінгі 10 (он) күн ішінде арнайы
ескертпе жәбіруі тиіс, сол саладағы уәкілетті орган
берген тиісті құжатты қоса, форс мажорлы жағдай
аяқталғаннан
кейін
өз
міндеттемелеріне
кірісетіндігін көрсетуі керек.
9.4. осы Шартта көрсетілген міндеттемелерді
орындау мүмкіндігі болмаған Тарап өзін
міндеттерді орындау жауапкершілігінен айыратын
жағдайдың орын алғандығы жайлы екінші Тарапты
ескертпеген
немесе
уақытылы
ескертпеген
жағдайда оны форс мажорлы жағдайға сілтеме
жасау құқығынан айырады.
9.5. форс мажорлы жағдай нәтижесінен кейін
Тараптардың біреуіне осы Шартта көрсетілген
міндеттерді орындау мүмкіндігінен айыратын
жағдай орын алса, онда сол Тараптың міндеттерді
орындау мерзімі аталған жағдайдың әсер ету
мерзімі аяқталғанға дейін созылады.
9.6. егер форс мажорлы жағдай 30 (отыз)
күнтізбелік мерзімінен көп уақытта жалғасса кез
келген Тарап осы Шартты бұзуға құқылы және осы
Шарт бойынша жеткізілген Тауарлар есебіне,
қорытынды есептерге қатысты ешбір Тарап
келтірілген шығындарду өтеуді талап ете алмайды.
10.КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУ
10.1. осы Шартты орындау барысында немесе
Шартқа байланысты туындауы мүмкін барлық
келіспеушіліктер мен дауларды шешу Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес өзара келіссөздер немесе басқа келістіретін
әрекеттер арықлы жүзеге асырылады.
10.2. егер орын алған келіспеушіліктер мен
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импортных
операций;
Постановления
и
Распоряжения Правительства и/или органов
местного самоуправления в соответствующих
субъектах,
препятствующие
исполнению
Договора.
9.3. Сторона,
для
которой
создалась
невозможность исполнения обязательств по
настоящему Договору, обязана немедленно
оповестить другую Сторону о характере, начале
и прекращении действия обстоятельств Форсмажора, и в течение 10 (десять) дней от даты
соответствующего
события
направить
извещение, с приложением соответствующего
документа, выданного уполномоченным органом
в данной области, о наличии обстоятельств Форсмажора, и о том, что выполнение контрактных
обязательств продолжится, как только действие
обстоятельств Форс-мажора закончится.
9.4. Не извещение или несвоевременное
извещение Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по
настоящему
Договору,
о
наступлении
обстоятельств,
освобождающих
её
от
ответственности, лишает её права ссылаться на
факт наступления обстоятельств форс-мажора.
9.5. Если для какой-либо из Сторон
вследствие обстоятельств Форс-мажора создалась
невозможность выполнения обязательств по
настоящему Договору, то срок выполнения
обязательств данной Стороной отодвигается
соразмерно времени, в течение которого
действуют подобные обстоятельства.
9.6. В том случае, если обстоятельства Форсмажора будут продолжать оставаться в силе в
течение периода, превышающего 30 (тридцать)
календарных дней, то любая из Сторон будет
иметь право расторгнуть настоящий Договори ни
одна из Сторон не будет иметь права на
возмещение другой Стороной возможных
убытков при условии осуществления Сторонами
окончательных взаиморасчётов за фактически и
надлежащим образом поставленный и принятый
Заказчиком Товар по настоящему Договору.
10.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть по настоящему Договору или в связи
с
ним, разрешаются путем проведения
переговоров
или
применения
иных
примирительных процедур, предусмотренных
действующим законодательством РК.
10.2. В случае невозможности урегулирования
споров и разногласий путем переговоров, данные
споры
разрешаются
в
соответствии
с
действующим законодательством Республики
Казахстан.
10.3. Настоящий Договор регулируется в
соответствии
с
материальным
правом

дауларды келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған
жағдайда,
келіспеушіліктер
Қазақстан
Республикасының
қоданыстағы
заңнамасына
сәйкес шешіледі.
10.3. осы Шарт Қазақстан Республикасының
материалдық құқығымен реттеледі және Тапсырыс
берушінің орналасу орнына қарай сотқа жүгіну
арқылы шешіледі. Сот жүргізу тілі – орыс тілі.
11.ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ МЕН
ШАРТТЫ БҰЗУ
11.1. осы Шартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз
болған сөйлемдердің мәнін өзгертетін ешқандай
өзгерістер енгізілуге рұқсат жоқ.
11.2. осы Шартқа енгізілген кез келген
толықтырулар мен өзгерістер жазбаша түрде
жасалынып, Тараптардың қол қоюымен бекітілген
кезде ғана жарамды болып саналады.
11.3. осы Шарттың міндеттері, оның ішінде
Тауарлардыңжалпы құны осы Шарттың мерзімі
барысында
ҚР
инвестиция
және
даму
Министрлігінің30.01.2015 жылғы
№96 жер
қойнауын пайдалану барысында тауарларды,
жұмысты және қызметтерді сатып алу ережесінің
166 тармағына сәйкес болған жағдайда ғана
мүмкін.
11.4. осы Шартты Тараптардың өзара келісімі
арқылы бұзуға болады.
11.5. осы Шартқа қол қойған кез келген Тарап
басқа құқықтарынан немесе өзінде бар құралдардан
бас тартпай осы Шартты орындаудан бас тарта
алады, екінші Тарапқа төменде көрсетілген
жағдайлардың біреуі орын алған кезде, жазбаша
ескертпе жіберу арқылы:
- Тарап осы Шартта көрсетілген міндеттерін
орындамаса және екінші Тараптан кемшіліктің
сипаты көрсетілген, сол кемішілктерді жоюды
талап ететін жазбаша ескерту алғаннан кейінгі 20
(жиырма) күн ішінде ешқандай шара қолданбаса;
- Тарап өз еркімен немесе мәжбүрлі түрде банкрот
болып жарияланса немесе басқа жолмен төлеуге
қабілетсіз болып танылса немесе жойылу
әрекетінің басталғаны жайлы хабар берілсе;
- Тарап осы Шарттағы екінші Тараптың құқығын
мойындамай, басқа компаниямен қосылуға немесе
құрамына кіруге әрекет жасаса немесе қайтақұру
процессін бастаса;
- Тапсырыс берушіде осы Шарттағы міндеттерін
одан әрі орындаудың маңыздылығы болмаған
жағдайда немесе Жабдықтаушының осы Шарттағы
міндеттерін тиісінше орындауға кедері болатын
жағдайлар анықталса;
- Жабдықтаушымен, осы Шартты жасасуға негіз
болып табылған талаптарын бұзған жағдайда
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Республики Казахстан и подлежат разрешению в
судах по месту нахождения Заказчика. Язык
судопроизводства – русский.
11.

ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА

11.1. Не допускается внесение каких-либо
изменений и дополнений в настоящий Договор,
которые
могут
изменить
содержание
предложения, явившегося основанием для
выбора Поставщика.
11.2. Любые изменения и дополнения к
настоящему
Договору
будут
считаться
действительными, если они составлены в
письменном виде и подписаны обеими
Сторонами.
11.3. Условия настоящего Договора, в том
числе общая стоимость Товара, в течение срока
действия настоящего Договора может быть
изменена только в соответствии с п. 166 Правил
приобретения товаров, работ и услуг при
проведении операции по недропользованию,
утверждёнными Приказом Министерства по
инвестициям и развитию РК № 96 от 30.01.2015
г.
11.4. Настоящий
Договор
может
быть
расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
11.5. Любая Сторона, подписавшая настоящий
Договор, имеет право, без отказа от других прав
или использования имеющихся у нее средств,
отказаться от исполнения настоящего Договора,
при условии направления в адрес другой
Стороны письменного уведомления об этом, в
случае наступления любого из нижеследующих
событий:
 Сторона нарушила свои обязательства по
настоящему Договору и не приняла должных мер
в течение 20 (двадцать) дней с момента
письменного уведомления другой Стороной, с
указанием характера нарушения, с выдвижением
требования
об
устранении
нарушения
обязательств другой Стороны.
 Сторона была объявлена в добровольном
либо в принудительном порядке банкротом или
иным образом признана неплатежеспособной,
или объявила о начале процедуры ликвидации.
 Сторона намеревается участвовать в
слиянии или объединении с другой компанией,
или начать процедуру преобразования или
реорганизации, без признания прав другой
Стороны по настоящему Договору.
 Отсутствие у Заказчика целесообразности
дальнейшего исполнения настоящего Договора
или наступления иных обстоятельств, влекущих
ненадлежащее
исполнение
Поставщиком
обязательств по Договору.

Нарушение Поставщиком обязательств,
явившихся основанием для заключения с ним

немесе жер қойнауын пайдаланушы ретінде
Тапсырыс берушіге елеулі талаптары болып
табылатын басқа да міндеттемелерін бұзған
жағдайда, оның ішінде СТ-KZ сертификатын және
жергілікті қамту үлесі бойынша құжаттаманы
бермеген жағдайда.
11.6. осы Шартты бұзған жағдайда немес
Тараптардың біреуі өз міндеттерін орындаудан бас
тартса Тараптардың ешбірі Шартты бұзу мерзіміне
дейін осы Шарт бойынша екінші Тарап алдындағы
міндеттерінен
немесе
жауапкершілігінен
босатылмайды, егер Тараптар арасында жазбаша
расталған басқа келісім болмаған жағдайда.
12.ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
12.1. осы Шартты орындау барысында алынған
құпиялы мәліметтерді осы Шартта қарастырылған
жағдайдан тыс Тараптар ешбір жаққа жариялауға
құқысы жоқ, төмендегі жағдайларды есепке
алмағанда:



Ол үшін Тараптардың бірінен алдын ала
жазбаша рұқсат алынған
Сот органдарының шешім қабылдауына
қажетті жағдайлар

настоящего Договора, или нарушения иных
обязательств, имеющих существенное значение
для Заказчика как недропользователя, в том
числе не предоставление сертификата СТ-KZ и
документации по доле местного содержания.
11.6. В случае расторжения настоящего
Договора или одностороннего отказа от
исполнения одной из Сторон ни одна из Сторон
не освобождается
от
обязательств
или
ответственности по отношению к другой Стороне
в рамках настоящего Договора, имеющихся,
возникших или принятых до даты расторжения,
если только между Сторонами не было
достигнуто иного соглашения, подтвержденного
в письменной форме.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Стороны не вправе разглашать ни одному
лицу или использовать в целях, прямо не
предусмотренных
настоящим
Договором
конфиденциальные сведения, полученные в ходе
его исполнения, кроме случаев, когда:

на
это
получено
предварительное
письменное разрешение одной из Сторон;

это может потребоваться в связи с
принятием решения судебных органов.

13.ҚОРЫТЫНДЫ МІНДЕТТЕР
13.1. Шарттың күшіне енуі мен мерзімі.
13.1.1. осы Шарт теңдей заңды күшке ие екі данада
жасалынды, Шарттың кіріспесінде көрсетілген
мерзімінде Тараптар қол қойған сәттен бастап өз
күшіне енеді.
13.1.2. осы Шарттың мерзімі «____»________20__
жыл, осы Шартта қабылданған міндеттемелер мен
өзара есептесуді әрбір Тарап толық әрі тиісінше
орындағанға дейін.
13.2. осы Шартқа сәйкес кез келген Тарап өзіне
тиесілі құқықты және міндеттерді жүзеге
асырмаған және орындамаған жағдайда қандайда
да бір құқықтан бас тарту болып саналмайды және
осы міндетті қандайда бір мезгілден кейін немесе
қандайда бір әрекет нәтижесінде орындамаудан
босатпайды.
13.3. Тараптар өздерінің заңды және банк
реквезиттерінің, сонымен қатар нақты мекен
жайларының өзгергендігі жайлы жазбаша түрде
ескертуі тиіс. Егер мұндай ескерту жоқ болған
жағдайда барлық құжаттар соңғы мекен жайға
жіберіледі және егер оны қабылдамаған жағдайдың
өзінде қабылданды деп есептейді.
13.4. Тараптардың ешқайысысы осы Шартта
көрсетілген міндеттерін екінші Тараптың жазбаша
келісімін алмай үшінші жаққа бере алмайды.
13.5. осы Шарт оның Қосымшалары, қосымша
келісімдері Тараптар арасында жоғарыда аталған
сұрақтар бойынша келісімге келуінің біртұтас
Заявка на проведение аукциона №

13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Вступление в силу и Срок действия
Договора.
13.1.1. Настоящий Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, указанной в преамбуле Договора.
13.1.2. Срок действия настоящего Договора
устанавливается до «___» __________ 20 ____
года, а в части принятых (начатых) обязательств
в рамках настоящего Договора и взаиморасчетов
до их полного и надлежащего исполнения
каждой из Сторон.
13.2. Неосуществление или не приведение в
исполнение любой Стороной любого права,
принадлежащего ей в соответствии с данным
Договором, не считается отказом от любого
такого права и не влечет за собой запрет
осуществления или приведения в исполнение
такого права в любое время или когда-либо
впоследствии.
13.3. Стороны обязаны письменно сообщать о
перемене своих юридических и банковских
реквизитов, а также фактического адреса. При
отсутствии такого сообщения все документы
направляются
по
последним
известным
реквизитам и считаются доставленными даже,
если адресат их не получит.
13.4. Ни одна из Сторон не имеет права
передать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьей стороне без
письменного согласия на то другой Стороны.

Шарты болып саналады, бұған дейінгі олардың
арасындағы жазбаша және/немесе ауызша түрдегі
барлық келіссөздерді, келісімдерді ауыстырады.
13.6. осы Шартқа және оның Қосымшасына
толықтырулар
және/немесе
өзгертулер
Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған
жазбаша түрдегі және орнатылған тәртіп бойынша
толтырылған жағдайда ғана мүмкін болып
саналады.
13.7. осы Шарттың немесе оның Қосымшасының
және қосымша келісімдердің бір немесе бірнеше
міндеттемелері қандайда бір себепке байланысты
заңсыз немесе бұрыс болып табылса, онда ол осы
Шарттың басқа міндеттеріне әсер етпеуі тиіс.
14.Тараптардың заңды мекенжайлары,
банктік деректемелері мен қолдары:
Тапсырыс беруші:
«Байкен-U» ЖШС
Заңды мекен-жайы:
120302, ҚР. Қызылорда облысы.,
Жаңақорған ауданы, Байкенже.с. 5
Нақты мекен-жайы:
140000, ҚР, Қызылорда. қ., Байсеитов көшесі, 88.
БИН 060340009857
ИИК КZ856010131000082806
Алматы облыстық филиалына №139900
тел.: 8 (7242) 55-11-40
Жабдықтаушы

13.5. Настоящий Договор, его Приложения,
Дополнительные соглашения являются единым
целым соглашением, заключенным между
Сторонами по вышеуказанным вопросам,
заменяющим все предыдущие переговоры,
заверения и прочие соглашения между ними,
достигнутые как в устной, так и в письменной
форме.
13.6. Поправки и/или дополнения к настоящему
Договору и его Приложения могут вноситься
только
в
письменной
форме,
будучи
подписанными
официальными
уполномоченными представителями Сторон и
должны быть оформлены в установленном
порядке.
13.7. В случае, если одно или несколько
положений настоящего Договора, или его
Приложений, или Дополнительных соглашений
по
какой-либо
причине
окажутся
неправомочными или недействительными, то это
не должно влиять на другие положения Договора.
14. Юридические адреса, банковские
реквизиты и подписи Сторон:
ЗАКАЗЧИК:
ТОО «БАЙКЕН-U»
Юридический адрес: 120302, Республика
Казахстан, Кызылординская область,
Жанакорганский район, село Байкенже д. 5
Фактический адрес: 140000, Республика
Казахстан, г. Кызылорда, ул. Байсеитова, 88.
БИН 060340009857
ИИК - KZ 856 010 131 000 082 806
в АОФ АО «Народный банк Казахстана»
№ 139900, БИК банка: HSBK KZ KX
тел.: 8 (7242) 55-11-40
ПОСТАВЩИК:

Заявка на проведение аукциона №

№1 Қосымша
2017 ж.____________
№_______ жеткізу Шартына

1. Шартқа сәйкес жеткізілетін жабдықтардың
ерекшелігі

№

Атауы /
Наименование

Приложение №1
к Договору поставки №_______
от «____» _________ 20 17 года

1.
Спецификация поставляемого по Договору
оборудования

Өлшем бірлігі/ ед.
измерения

1

Саны /
Кол-во

Бірліктің
құны,
Сомасы,
теңге ҚҚС-пен/
теңгеҚҚС-пен /
Цена за единицу,
СУММА,
в тенге с НДС
в тенге с НДС
Барлығы

2. Шарт бойынша жеткізілетін
жабдықтардың техникалық
сипаттамасы

2. Техническая характеристика
поставляемого по Договору
оборудования

3. Еркеше талап:
Жеткізілетін Тауардың сапасы МЕМСТ сәйкес
болуы тиіс

3. Особые условия:
1. Качество поставляемого Товара должно
соответствовать
ГОСТ
___
«___________________».

Тапсырыс беруші:
«Байкен-U» ЖШС
БИН 060340009857

ЗАКАЗЧИК:

Жабдықтаушы:

ПОСТАВЩИК:

Заявка на проведение аукциона №

ТОО «БАЙКЕН-U»
БИН 060340009857

№2 Қосымша
2017 ж.____________
№_______ жеткізу Шартына

Приложение №2
к Договору поставки №_______
от «____» _________ 2017 года

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ
/ЖЕТКІЗУГЕ ӨТІНІМ НЫСАНЫ
№ заявки /Өтінім №:
Утверждена
(кіммен):

ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ/ЖЕТКІЗУГЕ ӨТІНІМ
Дата заявки /Өтінім мерзімі:
Количество страниц /Беттер саны:

(кем)/Бекітілген

Проверена
(кіммен):

Наименование Поставщика/ Жабдықтаушының
Атауы:
Наименование Заказчика/Тапсырыс берушінің
атауы:
Номер Договора на поставку/Жеткізуге арналған
шарттың нөмері:
Описание
Товара
(перечислить
если
применяется)/Тауар сипаттамасы (егер қолданылса
тізіп жазу)
Количество Товара /Тауар саны
Сроки Поставки/Жеткізу уақыты
Итоговая сумма Заявки на Поставку/Жеткізу үшін
Өтінімніңқорытынды сомасы
Следующие Приложения и Таблицы включены в
данную Заявку на Поставку и являются его частью)
(перечислить
если
применяется)/Мынадай
Қосымшалар мен Кестелер осы Жеткізу үшін
Өтінімге енгізілген және оның бір бөлігі болыпта
былады) (егер қолданыл сатізіп жазу)
Принятие Заказчиком поставки Товара/Тапсырыс
берушімен Тауарды жеткізуді қабылдау:

(кем)/Тексерілген

Подготовлена
(кіммен):

(кем)/Дайындалған

ТОО «___________» /«___________»ЖШС
ТОО «___________» /«_________________»ЖШС
№_______ от «___» ______ 201__года/201__жылдың
«___» ______ №_______

_____ (_______) жұмыс күніішінде

Данная Заявка на Поставку с присвоенным номером, указанным выше, составлена на основании и действует
согласно условиям и положениям Договора №_______ от «___» ____ 20 ____ года/Жоғарыда көрсетілген
нөмірімен берілген Жеткізуге арналған бұл Өтінім негізбен жасалған және "___" ____ 20 ____ жылдан №
_______Шарттыңміндеттері мен ережелеріне сәйкесәрекет етеді.

Тапсырыс беруші:
«Байкен-U» ЖШС
БИН 060340009857

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «БАЙКЕН-U»
БИН 060340009857

Жабдықтаушы:

ПОСТАВЩИК:

Заявка на проведение аукциона №

№3 Қосымша
2017 ж.____________
№_______ жеткізу Шартына

Приложение №3
к Договору поставки №_______
от «____» _________ 2017 года

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА/ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ КЕСТЕСІ

Тапсырыс беруші:
«Байкен-U» ЖШС
БИН 060340009857

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «БАЙКЕН-U»
БИН 060340009857

Жабдықтаушы:

ПОСТАВЩИК:

Заявка на проведение аукциона №

