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Қорытындылар туралы хаттама №19255-2-ОТ
2020-03-17 12:13:48

Тапсырыс беруші "ҚАЗАГРОҚАРЖЫ" АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Тендер № 19255-2

Тендер атауы Услуги, связанные с полиграфией прочие

Ұйымдастырушының атауы "ҚАЗАГРОҚАРЖЫ" АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ

Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан,г.Нур-Султан,Кенесары,51,вп-4

Тендерлік комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ә Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

1 КАНИЕВ СЕРИК КАЗИЕВИЧ менеджер ОМО Хатшы

2 ОСПАНОВ БАХТИЯР СУЛТАНБЕКОВИЧ Член Правления - Управляющий директор Төраға

3 ИСМАГУЛОВА АЛМА МУБАРАКОВНА Директор ДКР Төрағаның орынбасары

4 АЛИНА ЖАНАРА ЖУМАБЕКОВНА менеджер ОПИР ПД Комиссияның мүшесі

5 ТОКСАБАЕВ АТАБАЙ МАГОМАДОВИЧ начальник ОПиБ Комиссияның мүшесі

6 АХМЕТОВА ЗАУРЕ КАДЫРОВНА начальник ОМО Комиссияның мүшесі

Жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбес 7240000.00

№ Лоттың № Лоттың атауы Саны Бірлік үшін бағасы,
теңге

Сатып алу үшін
бөлінген сома, теңге

1 52164-ОТ2 Услуги, связанные с полиграфией прочие 1.000 7240000.00 7240000.00

Лоттың №: 52164-ОТ2
Лоттың атауы: Услуги, связанные с полиграфией прочие
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Тендерға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат туралы: (1)

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Өтінім берілген күн мен уақыт (хронология бойынша)

102431 "IR.KZ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 090940015105 2020-03-03 13:06:57

Тендерға қатысуға арналған Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат (осы
ақпарат Тендерға қатысуға арналған алдын ала рұқсат хаттамасы болған кезде жарияланады): (0)

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Өтінім берілген күн мен уақыт (хронология бойынша)

Берілген өтінімдер жоқ

Тендерлік комиссияның тендерға қатысуға арналған өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын (осы
Қағидаларының 138-тармағының 3), 4) тармақшаларына сәйкес сұрау салулар жүзеге асырылған жағдайда толтырылады)

№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы
ақпарат Сұрау салудың қысқаша сипаттамасы Сұрау салуға берілген жауап

сомасы

Тендерлік комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелер:

№ "IR.KZ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, 090940015105

1 Комиссия мүшесінің А.Т.Ә. Комиссия мүшесінің шешімі Бас тарту себебі
Тендерлік құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына олардың
сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып,
бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау

1 ИСМАГУЛОВА АЛМА МУБАРАКОВНА өткізілді

2 АЛИНА ЖАНАРА ЖУМАБЕКОВНА өткізілді

3 АХМЕТОВА ЗАУРЕ КАДЫРОВНА өткізілді

4 ОСПАНОВ БАХТИЯР СУЛТАНБЕКОВИЧ өткізілдіЕвр
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Тендерға қатысудан бас тартылған өтінімдер : (0)

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН Бас тарту себебі

Тендерға қатысудан бас тартылған өтінімдер.

Тендерға қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: (1)

№ Әлеуетті өнім берушінің атауы БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

1 "IR.KZ" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 090940015105

Осы Тендерға қатысуға ұсынылған Тендерға қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 157-тармағында көзделген
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат: (1)

№ Әлеуетті өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Соңғы он жыл
ішіндегі жұмыс
тәжірибесі
Жалпы жұмыс
тәжірибесі

Тендерная комиссия присваивает условную скидку в размере
ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за каждый год
наличия у потенциального поставщика опыта работы на
рынке закупаемых товаров, работ, услуг, но не более пяти
процентов

Жалпы шартты
жеңілдік, %

1 "IR.KZ" Жауапкершілігі
шектеулі серіктестік 090940015105 10 5.00 5.00

Тендерға қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№ Өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Шартты
жеңілдіктің
мөлшері, %

Шартты
жеңілдікті ескере
отырғандағы
баға

Бас мердігер
ретінде
жұмыс
тәжірибесі

Алдыңғы жылдың
алдындағы төрт
жылда төленген
салықтардың
сомасы

Өтінімді беру
күні мен
уақыты

1
"IR.KZ"
Жауапкершілігі
шектеулі серіктестік

090940015105 7240000.00 7200000.00 5.00 6840000.00 10 2020-03-03
13:06:57
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Сатып алуды 52164-ОТ2 лот бойынша Услуги, связанные с полиграфией прочие кем дегенде екі өтінімді ұсыну байланысты өтпеді деп тану.

Ескертпе:
* Тапсырыс берушілер туралы мәлімет, егер тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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Протокол об итогах №19255-2-ОТ
2020-03-17 12:13:48

Заказчик АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЗАГРОФИНАНС"

№ тендера 19255-2

Наименование тендера Услуги, связанные с полиграфией прочие

Наименование организатора АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЗАГРОФИНАНС"

Адрес организатора Казахстан,г.Нур-Султан,Кенесары,51,вп-4

Состав тендерной комиссии:

№ Ф.И.О. Должность в организации Роль в комиссии

1 КАНИЕВ СЕРИК КАЗИЕВИЧ менеджер ОМО Секретарь

2 ОСПАНОВ БАХТИЯР СУЛТАНБЕКОВИЧ Член Правления - Управляющий директор Председатель

3 ИСМАГУЛОВА АЛМА МУБАРАКОВНА Директор ДКР Заместитель председателя

4 АЛИНА ЖАНАРА ЖУМАБЕКОВНА менеджер ОПИР ПД Член комисcии

5 ТОКСАБАЕВ АТАБАЙ МАГОМАДОВИЧ начальник ОПиБ Член комисcии

6 АХМЕТОВА ЗАУРЕ КАДЫРОВНА начальник ОМО Член комисcии

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг с указанием общей суммы 7240000.00

№ № Лота Наименование лота Количество Цена за единицу Сумма, выделенная для закупки, тенге

1 52164-ОТ2 Услуги, связанные с полиграфией прочие 1.000 7240000.00 7240000.00

№ лота: 52164-ОТ2
Наименование лота: Услуги, связанные с полиграфией прочие

Евр
аз

ийск
ий эл

ек
тр

он
ны

й по
рт

ал



15c7a2d8c69889bfdd90f944fc36e1b4 6 / 8

Информация о представленных заявках на участие в тендере (лоте): (1)

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) /ИНН / УНП Дата и время предоставления заявки

102431 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IR.KZ" 090940015105 2020-03-03 13:06:57

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями тендерной документации заявках
на участие в тендере: (0)

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) /ИНН / УНП Дата и время предоставления заявки

Нет предоставленных заявок.

При рассмотрении заявок на участие в тендере были запрошены следующие документы

№ Наименование организации/лица которому направлен
запрос Дата направления запроса Краткое описание запроса Дата представления ответа на запрос

Результаты голосования членов тендерной комиссии:

№ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IR.KZ", 090940015105

1 Ф.И.О.(при его наличии) члена комиссии Решение члена комиссии Причина отклонения
Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и
документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным
требованиям и требованиям тендерной документации

1 ИСМАГУЛОВА АЛМА МУБАРАКОВНА допущен

2 АЛИНА ЖАНАРА ЖУМАБЕКОВНА допущен

3 АХМЕТОВА ЗАУРЕ КАДЫРОВНА допущен

4 ОСПАНОВ БАХТИЯР СУЛТАНБЕКОВИЧ допущенЕвр
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Отклоненные заявки на участие в тендере: (0)

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИИН) /ИНН / УНП Причина отклонения

Отклоненные поставщики отсутствуют.

Следующие заявки на участие в тендере были допущены: (1)

№ Наименование потенциального поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП

1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IR.KZ" 090940015105

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 157 настоящих Правил, ко
всем заявкам на участие в тендере, представленным на участие в данном тендере: (1)

№ Наименование потенциального
поставщика БИН (ИНН)/ИНН/УНП

Условные скидки, %

Опыт работы за
последние десять
лет
Общий опыт
работы

Тендерная комиссия присваивает условную скидку в
размере ноль целых пять десятых процента (0,5 %) за
каждый год наличия у потенциального поставщика
опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ,
услуг, но не более пяти процентов

Общая
условная
скидка, %

1 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "IR.KZ" 090940015105 10 5.00 5.00

Расчет условных цен участников тендера:

№
Наименование
потенциального
поставщика

БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная
сумма

Цена
поставщика

Размер
условной
скидки, %

Цена с
учетом
условной
скидки

Опыт работы в
качестве
генерального
подрядчика

Сумма уплаченных
налогов за четыре
года,
предшествующие
предыдущему году

Дата и
время
подачи
заявкиЕвр
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1
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"IR.KZ"

090940015105 7240000.00 7200000.00 5.00 6840000.00 10 2020-03-03
13:06:57

Признать закупку Услуги, связанные с полиграфией прочие по лоту №52164-ОТ2 несостоявшейся в связи с представлением менее двух заявок.

Примечание:
* Сведения о заказчике не отображается, если несколько заказчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе. Евр
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