
 Қорытынды туралы хаттама  

 (әр лотқа жеке қалыптастырылады)

Электрондық конкурстың № 756405-2

Электрондық конкурстың атауы 2015 жылға күзет қызметін сатып алу/Закуп охранных услуг на 
2015 год

Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Төраға

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Төраға орынбасары

3 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Хатшы

4 КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

экономист Мүше

 Лоттың № 1   

Лоттың атауы Услуги охранников прочие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) атауы Сатып алуға бөлінген сома,
теңге

Услуги охранников прочие 4 536 000.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) /
СЖН/СЕН

Деректемелері

1 "Ел & Би Group" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 101040012254

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
РАЙЫМБЕКА 241 В 15
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ059261802156951000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты

Конкурстық баға
ұсынысын беру



/ СЖН/
СЕН

атауы күні мен уақыты

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Услуги охранников прочие себептерге "конкурсқа 
қатысуға бір ғана әлеуетті жабдықтаушы жіберліді" байланысты өтпеді деп тану.

Ескертпе: *Мынадай мәндердің бірі: «ұсынған өтінімдердің жоқтығы», «екі өтінімнен аз ұсыну», «конкурсқа 
қатысуға бірде бір әлеуетті өнім беруші жіберілген жоқ», « конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілді», 
«конкурс қатысушыларының ұсынылған конкурстық баға ұсыныстарының болмауы», «конкурс қатысушыларының 
екіден кем конкурстық баға ұсынысын беруі», «конкурс қатысушысының бір бас тартылмаған конкурстық баға 
ұсынысы қалды».

 Төраға КУРБАНОВА МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

қолы

 Төраға орынбасары КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

қолы

 Хатшы АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

қолы

 Мүше КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

қолы

Күні және уақыты 21.03.2015 
10:15:26



Протокол об итогах

(формируется на каждый лот в отдельности)

№ электронного конкурса 756405-2

Наименование электронного конкурса 2015 жылға күзет қызметін сатып алу/Закуп охранных 
услуг на 2015 год

Состав конкурсной комиссии:

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

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Председатель

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Зам.председателя

3 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Секретарь

4 КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

экономист Член

№ лота 1 

Наименование лота Услуги охранников прочие

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

Наименование товара (работы, услуги) Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Услуги охранников прочие 4 536 000.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Ел & Би Group" 101040012254

Адрес: Казахстан, г.Алматы, РАЙЫМБЕКА 
241 В 15
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ059261802156951000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 



№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Услуги охранников прочие несостоявшимся в связи 
с "К участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 

Примечание: *Одно из следующих значений: «отсутствие представленных заявок», «представление менее двух 
заявок», «к участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик», «к участию в конкурсе допущен 
один потенциальный поставщик», «отсутствие представленных конкурсных ценовых предложений участников 
конкурса», «представление менее двух конкурсных ценовых предложений участников конкурса», «осталось 
только одно не отклоненное конкурсное ценовое предложение участника конкурса».

 Председатель КУРБАНОВА МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

подпись

 Зам.председателя КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

подпись

 Секретарь АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

подпись

 Член КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

подпись

Дата и время 21.03.2015 
10:15:26


