
Қорытындылар жайлы хаттама

Электрондық конкурс № 645973-2

Азық-түлік  сатып алу. среди отечественных товаропроизводителей согласно п.5 ст.44 Закона 
РК О государственных закупках./приобретение продуктов питания, среди отечественных 

товаропроизводителей согласно п.5 ст.44 Закона РК О государственных закупках.

Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Аты-жөні Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Төраға

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Төраға орынбасары

3 ТУРСЫНБАЕВА НАЗГУЛ 
ЖАСЫБЕКОВНА

инспектор кадров Хатшы

4 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Мүше

Лот нөмірі 1 –  Перец сладкий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Перец сладкий 369 561.15

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 



мен күні

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



Лот нөмірі 2 –  Огурцы

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Огурцы 1 057 782.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 3 –  Помидоры

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Помидоры 972 312.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 4 –  Бананы

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Бананы 292 500.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "G-Tashtan" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 130940001086

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 10 23Б
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ4478002G0137193001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ 

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

3 "Достар" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 980240000049

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Казыбаева 16 -
КБе: 15
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1
"ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1005400
16460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

2
"G-Tashtan" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1309400
01086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

3
"Достар" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9802400
00049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 "Достар" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

980240000049 375 277.69 25.95 10 249.921

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

100540016460 375 266 29.07 7 247.38

3 "G-Tashtan" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

130940001086 375 350 6.67 5 332.5

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 5 –  Яблоки свежие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Яблоки свежие 176 788.80

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

5811063
00018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2
"ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1005400
16460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы



1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

581106300018 245.54 166.09 32.36 31 114.6021

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

100540016460 245.54 146 40.54 19 118.26

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ келісім шартқа отырулары қажет.



Лот нөмірі 6 –  Абрикос

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Абрикос 441 075.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Абрикос себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір 
әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 7 –  Черешня

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Черешня 690 450.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

2 "G-Tashtan" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 130940001086

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 10 23Б
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ4478002G0137193001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ 

3 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1
"G-Tashtan" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1309400
01086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

5811063
00018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

3
"ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1005400
16460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

581106300018 726.79 570.55 21.5 9 519.2005

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

100540016460 726.79 580 20.2 7 539.4

3 "G-Tashtan" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

130940001086 726.79 680 6.44 5 646

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ келісім шартқа отырулары қажет.



Лот нөмірі 8 –  Плоды шиповника

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Плоды шиповника 508 926.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "G-Tashtan" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 130940001086

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 10 23Б
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ4478002G0137193001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ 

2 "АСТЫҚ" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  (Консорциум) 990540000359

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА 53 8
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

3 "Достар" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 980240000049

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Казыбаева 16 -
КБе: 15
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1
"G-Tashtan" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1309400
01086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2

"АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі
(Консорциум)

9905400
00359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32

3
"Достар" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9802400
00049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 "АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі  
(Консорциум)

990540000359 848.21 709.82 16.32 10 638.838

2 "Достар" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

980240000049 848.21 624.12 26.42 10 561.708

3 "G-Tashtan" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

130940001086 848.21 800 5.68 5 760

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 9 –  Яйца куриные в скорлупе, свежие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Яйца куриные в скорлупе, свежие 1 265 827.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Яйца куриные в скорлупе, свежие себептерге "конкурсқа 
қатысуға бір ғана әлеуетті жабдықтаушы жіберліді" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 10 –  Семейство Скумбриевые

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Семейство Скумбриевые 338 102.10

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "G-Tashtan" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі 130940001086

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 10 23Б
КБе: 17
БСН: JSRBKZKA
ЖСК: KZ4478002G0137193001
Банктің аты: "Темірбанк" АҚ 

2 "Достар" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 980240000049

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Казыбаева 16 -
КБе: 15
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1
"G-Tashtan" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1309400
01086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2
"Достар" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9802400
00049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы



1 "Достар" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

980240000049 834.82 444.66 46.74 10 400.194

2 "G-Tashtan" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

130940001086 834.82 800 4.17 5 760

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 11 –  Мясо птицы домашней прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Мясо птицы домашней прочее 537 995.25

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Мясо птицы домашней прочее себептерге "конкурсқа 
қатысуға бір ғана әлеуетті жабдықтаушы жіберліді" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 12 –  Колбасы (колбаски)

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Колбасы (колбаски) 1 099 006.65

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "АСТЫҚ" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  (Консорциум) 990540000359

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА 53 8
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Колбасы (колбаски) себептерге "конкурсқа қатысуға бір 
ғана әлеуетті жабдықтаушы жіберліді" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 13 –  Филе рыбное прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Филе рыбное прочее 4 042 972.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Филе рыбное прочее себептерге "конкурсқа қатысуға 
бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 14 –  Картофель

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Картофель 1 580 400.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 100540016460

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Черноморская 12
КБе: 17
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ60722S000000535754
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

5811063
00018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2
"ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

1005400
16460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы



1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

581106300018 105.36 69.66 33.88 31 48.0654

2 "ДАРЫ ОСЕНИ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

100540016460 105.36 62 41.15 29 44.02

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "ДАРЫ ОСЕНИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 15 –  Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки 1 017 187.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в 
другие группировки себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты 
өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 16 –  Мармелад

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Мармелад 220 495.32

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Мармелад себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір 
әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 17 –  Масло подсолнечное и его фракции

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Масло подсолнечное и его фракции 210 000.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Масло подсолнечное и его фракции себептерге 
"конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 18 –  Молоко  прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Молоко  прочее 260 278.14

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Молоко  прочее себептерге "конкурсқа қатысуға 
бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 19 –  Молоко  прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Молоко  прочее 1 938 412.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 20 –  Масло прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Масло прочее 3 331 611.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., м-он 
Айгерим-1, ул.Аксайская 6
КБе: 15
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ119261802428903002
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

2 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

5811063
00018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2
"Үштөбе-Айдын"жау
апкершілігі шектеулі
серіктестігі

0204400
03369

САВИНОВ ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 26.02.2014 10:16:50

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 



пайызы % бағасы

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

581106300018 1233.93 1187.5 3.76 31 819.375

2 "Үштөбе-Айдын"жауапк
ершілігі шектеулі 

серіктестігі

020440003369 1233.93 1200 2.75 32 816

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 21 –  Творог

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Творог 2 328 375.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 22 –  Сыр  прочий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Сыр  прочий 725 005.59

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 23 –  Йогурт

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Йогурт 1 170 533.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Йогурт себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті
жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 24 –  Кефир

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Кефир 1 139 055.75

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 25 –  Кумыс

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Кумыс 888 934.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "АСТЫҚ" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  (Консорциум) 990540000359

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА 53 8
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

2 "Достар" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 980240000049

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Казыбаева 16 -
КБе: 15
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1

"АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі
(Консорциум)

9905400
00359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32

2
"Достар" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9802400
00049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд

Шартты
жеңілді

ктің 

Есепке 
алынған 
шартты 



еуінің 
пайызы

өлшемі,
%

жеңілдіктің 
бағасы

1 "АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі  
(Консорциум)

990540000359 467.86 446.43 4.58 5 424.1085

2 "Достар" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

980240000049 467.86 456.25 2.48 10 410.625

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 26 –  Шубат

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Шубат 1 102 684.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "АСТЫҚ" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  (Консорциум) 990540000359

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА 53 8
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

2 "ДАУЛЕТ-БЕКЕТ" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 010840004766

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Іле ауданы, Қүрті а.о., Ақши а., КОНАЕВА 27
КБе: 7
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

3 "Достар" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі 980240000049

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Казыбаева 16 -
КБе: 15
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1

"АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі
(Консорциум)

9905400
00359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32

2
"Достар" 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9802400
00049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 "АСТЫҚ" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі  
(Консорциум)

990540000359 580.36 437.5 24.62 5 415.625

2 "Достар" 
жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

980240000049 580.36 436.62 24.77 10 392.958

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Достар" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 27 –  Ряженка

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Ряженка 1 265 638.50

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 28 –  Сметана

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Сметана 1 031 307.12

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Үштөбе-Айдын"жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 020440003369

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Қаратал ауданы, Үштөбе қ.ә., Үштөбе қ., 
Суюнбая 3
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

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



Лот нөмірі 29 –  Пшеничная мука

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Пшеничная мука 313 021.80

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 " Алма-Цес " Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 971140002181

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА А 39 -
КБе: 15
БСН: TSESKZKA
ЖСК: KZ19998CTB0000011816
Банктің аты: "Цеснабанк" АҚ 

2 "Алматы ұн комбинаты" 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990740002174

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БСН: ALMNKZKA
ЖСК: KZ71826A1KZTD2006362
Банктің аты: "АТФБанк" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1

"Алматы ұн 
комбинаты" 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9907400
02174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08

2
" Алма-Цес " 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9711400
02181

ШАРМАНОВ АБДИБЕК 
МУКАНОВИЧ 27.02.2014 15:15:21

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд

Шартты
жеңілді

ктің 

Есепке 
алынған 
шартты 



еуінің 
пайызы

өлшемі,
%

жеңілдіктің 
бағасы

1 " Алма-Цес " 
Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

971140002181 141.96 100 29.56 27 73

2 "Алматы ұн 
комбинаты" 

Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

990740002174 141.96 65 54.21 27 47.45

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Алматы ұн комбинаты" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Алматы ұн комбинаты" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім 
шартқа отырулары қажет.



Лот нөмірі 30 –  Хлеб свежий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Хлеб свежий 615 951.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы 011240004965

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Земнухова 19 а
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
ҚОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Айманова 220 28
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ809261802350130000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

3 "Алматы ұн комбинаты" 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990740002174

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БСН: ALMNKZKA
ЖСК: KZ71826A1KZTD2006362
Банктің аты: "АТФБанк" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1 "Теміржолмүлік" 
акционерлік қоғамы

0112400
04965

ГАЛЯНДИНА ЛЮБОВЬ 
ТИМОФЕЕВНА 28.02.2014 14:05:17

2

"Алматы ұн 
комбинаты" 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9907400
02174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08

3
БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 
ҚОЗЫБАЕВИЧ

5901063
02509

БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 28.02.2014 10:04:35



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 "Теміржолмүлік" 
акционерлік қоғамы

011240004965 130.36 120 7.95 25 90

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК
ҚОЗЫБАЕВИЧ

590106302509 130.36 129 1.04 29 91.59

3 "Алматы ұн 
комбинаты" 

Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

990740002174 130.36 125 4.11 27 91.25

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы келісім шартқа отырулары 
қажет.



Лот нөмірі 31 –  Хлеб свежий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Хлеб свежий 848 348.10

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 "Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы 011240004965

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Земнухова 19 а
КБе: 17
БСН: 
ЖСК: 
Банктің аты:  

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
ҚОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
Айманова 220 28
КБе: 17
БСН: KZKOKZKX
ЖСК: KZ809261802350130000
Банктің аты: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 

3 "Алматы ұн комбинаты" 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990740002174

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БСН: ALMNKZKA
ЖСК: KZ71826A1KZTD2006362
Банктің аты: "АТФБанк" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1 "Теміржолмүлік" 
акционерлік қоғамы

0112400
04965

ГАЛЯНДИНА ЛЮБОВЬ 
ТИМОФЕЕВНА 28.02.2014 14:05:17

2
БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 
ҚОЗЫБАЕВИЧ

5901063
02509

БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 28.02.2014 10:04:35

3

"Алматы ұн 
комбинаты" 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9907400
02174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08



Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд
еуінің 

пайызы

Шартты
жеңілді

ктің 
өлшемі,

%

Есепке 
алынған 
шартты 

жеңілдіктің 
бағасы

1 "Теміржолмүлік" 
акционерлік қоғамы

011240004965 136.61 125 8.5 25 93.75

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК
ҚОЗЫБАЕВИЧ

590106302509 136.61 135 1.18 29 95.85

3 "Алматы ұн 
комбинаты" 

Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

990740002174 136.61 130 4.84 27 94.9

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

"Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде "Теміржолмүлік" акционерлік қоғамы келісім шартқа отырулары 
қажет.



Лот нөмірі 32 –  Печенье

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Печенье 146 138.58

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Печенье себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір 
әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 33 –  Вафли

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Вафли 340 445.55

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Вафли себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір 
әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 34 –  Изделия макаронные, прочие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Изделия макаронные, прочие 168 750.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

1 " Алма-Цес " Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 971140002181

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
БОКЕЙХАНОВА А 39 -
КБе: 15
БСН: TSESKZKA
ЖСК: KZ19998CTB0000011816
Банктің аты: "Цеснабанк" АҚ 

2 "Алматы ұн комбинаты" 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 990740002174

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы қ., 
СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БСН: ALMNKZKA
ЖСК: KZ71826A1KZTD2006362
Банктің аты: "АТФБанк" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

1

"Алматы ұн 
комбинаты" 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9907400
02174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08

2
" Алма-Цес " 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

9711400
02181

ШАРМАНОВ АБДИБЕК 
МУКАНОВИЧ 27.02.2014 15:15:21

Электрондық конкурсқа қатысушылардың бағасын есептеу: 

№ Жабдықтаушының 
атауы

БСН (ЖСН) Бөлінген 
сома

Жабдықтау
шының 
бағасы

Бюджет
тің 

төменд

Шартты
жеңілді

ктің 

Есепке 
алынған 
шартты 



еуінің 
пайызы

өлшемі,
%

жеңілдіктің 
бағасы

1 " Алма-Цес " 
Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі

971140002181 468.75 431.25 8 25 323.44

2 "Алматы ұн 
комбинаты" 

Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

990740002174 468.75 460 1.87 17 381.8

Электрондық сатып алу арқылы конкурстың жеңімпазы:

" Алма-Цес " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Тапсырыс беруші Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасының "№1 балалар туберкулезге қарсы емдеу 
шипажайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны ҚР «мемлекеттік сатып алу» заңы, 37 бабының 1-ші 
және 3-ші пункттерінде көрсетілген мерзімде " Алма-Цес " Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі келісім шартқа 
отырулары қажет.



Лот нөмірі 35 –  Сахар-песок

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Сахар-песок 351 158.00

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Сахар-песок себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір 
әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 36 –  Конфеты шоколадные

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Конфеты шоколадные 473 342.94

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Конфеты шоколадные себептерге "конкурсқа қатысуға 
бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 37 –  Конфеты шоколадные

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Конфеты шоколадные 197 852.34

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Конфеты шоколадные себептерге "конкурсқа қатысуға 
бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



Лот нөмірі 38 –  Продукция чайной промышленности прочая

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы Сатып алуларға бөлінген сома,
теңге

Продукция чайной промышленности прочая 197 015.49

Электрондық конкурсқа қатысуға жіберілген өтінімдер: 

№ Жабдықтаушының атауы БСН (ЖСН) Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары келесі электрондық конкурсқа қатысушыларымен ұсынылған: 

№ Әлеуетті 
жабдықтаушының 

атауы

БСН 
(ЖСН) Өкілдің аты-жөні

Ең жақсы 
тех.ерекшеліктің 

кодтық атауы

Конкурстық баға 
ұсынысын 

ұсынған уақыты 
мен күні

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Продукция чайной промышленности прочая себептерге 
"конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген жоқ" байланысты өтпеді деп тану.

 Төраға КУРБАНОВА МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

қолы

 Төраға орынбасары КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

қолы

 Хатшы ТУРСЫНБАЕВА НАЗГУЛ 
ЖАСЫБЕКОВНА

қолы

 Мүше АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА



қолы

Күні және уақыты 03.03.2014 
02:28:04



Протокол об итогах

Электронный конкурс № 645973-2

Азық-түлік  сатып алу. среди отечественных товаропроизводителей согласно п.5 ст.44 Закона 
РК О государственных закупках./приобретение продуктов питания, среди отечественных 

товаропроизводителей согласно п.5 ст.44 Закона РК О государственных закупках.

Состав конкурсной комиссии:

№ ФИО Должность в организации Роль в комиссии

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Председатель

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Зам.председателя

3 ТУРСЫНБАЕВА НАЗГУЛ 
ЖАСЫБЕКОВНА

инспектор кадров Секретарь

4 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Член

№ лота 1 –  Перец сладкий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Перец сладкий 369 561.15

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№
Наименование БИН Ф.И.О. представителя

Кодовое 
Дата и время 



потенциального 
поставщика (ИИН)

наименование 
лучшей тех. 

спецификации

представления 
конкурсного 

ценового 
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Перец сладкий несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 2 –  Огурцы

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Огурцы 1 057 782.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 3 –  Помидоры

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Помидоры 972 312.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 4 –  Бананы

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Бананы 292 500.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "G-Tashtan" 130940001086

Адрес: Казахстан, г.Алматы, 10 23Б
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ4478002G0137193001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Достар" 980240000049

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Казыбаева 16 -
КБе: 15
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДАРЫ ОСЕНИ"

10054001
6460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"G-Tashtan"

13094000
1086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

3 Товарищество с 98024000 ГАСАНОВ ФАРАТ 01.03.2014 13:23:11



ограниченной 
ответственностью 
"Достар"

0049 АЛАДИНОВИЧ

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Достар"

9802
4000
0049

375 277.69 25.95 10 249.921

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "ДАРЫ 
ОСЕНИ"

1005
4001
6460

375 266 29.07 7 247.38

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "G-Tashtan"

1309
4000
1086

375 350 6.67 5 332.5

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ"



№ лота 5 –  Яблоки свежие

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Яблоки свежие 176 788.80

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

58110630
0018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДАРЫ ОСЕНИ"

10054001
6460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование БИН Выделенная Цена Процент Размер Цена с учетом 



поставщика (ИИН
)

сума поставщик
а

снижени
я 

бюджета

условной 
скидки,%

условной 
скидки

1 МИРЗАЕВ 
ХАМЗА 

МУРАДОВИЧ

5811
0630
0018

245.54 166.09 32.36 31 114.6021

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "ДАРЫ 
ОСЕНИ"

1005
4001
6460

245.54 146 40.54 19 118.26

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ



№ лота 6 –  Абрикос

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Абрикос 441 075.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Абрикос несостоявшимся в связи с "К участию в 
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 7 –  Черешня

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Черешня 690 450.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "G-Tashtan" 130940001086

Адрес: Казахстан, г.Алматы, 10 23Б
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ4478002G0137193001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК" 

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"G-Tashtan"

13094000
1086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

58110630
0018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

3
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 

10054001
6460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02



"ДАРЫ ОСЕНИ"

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 МИРЗАЕВ 
ХАМЗА 

МУРАДОВИЧ

5811
0630
0018

726.79 570.55 21.5 9 519.2005

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "ДАРЫ 
ОСЕНИ"

1005
4001
6460

726.79 580 20.2 7 539.4

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "G-Tashtan"

1309
4000
1086

726.79 680 6.44 5 646

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ



№ лота 8 –  Плоды шиповника

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Плоды шиповника 508 926.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "G-Tashtan" 130940001086

Адрес: Казахстан, г.Алматы, 10 23Б
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ4478002G0137193001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК" 

2
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

990540000359

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
53 8
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Достар" 980240000049

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Казыбаева 16 -
КБе: 15
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"G-Tashtan"

13094000
1086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АСТЫҚ"  
(Консорциум)

99054000
0359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32



3

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Достар"

98024000
0049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

9905
4000
0359

848.21 709.82 16.32 10 638.838

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Достар"

9802
4000
0049

848.21 624.12 26.42 10 561.708

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "G-Tashtan"

1309
4000
1086

848.21 800 5.68 5 760

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Достар"



№ лота 9 –  Яйца куриные в скорлупе, свежие

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Яйца куриные в скорлупе, свежие 1 265 827.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Яйца куриные в скорлупе, свежие несостоявшимся в
связи с "К участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 10 –  Семейство Скумбриевые

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Семейство Скумбриевые 338 102.10

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "G-Tashtan" 130940001086

Адрес: Казахстан, г.Алматы, 10 23Б
КБе: 17
БИК: JSRBKZKA
ИИК: KZ4478002G0137193001
Название банка: АО "ТЕМIРБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Достар" 980240000049

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Казыбаева 16 -
КБе: 15
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"G-Tashtan"

13094000
1086

ГАДЖИЕВ РАМАЗАН 
МУХТАРОВИЧ 01.03.2014 11:45:41

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Достар"

98024000
0049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование БИН Выделенная Цена Процент Размер Цена с учетом 



поставщика (ИИН
)

сума поставщик
а

снижени
я 

бюджета

условной 
скидки,%

условной 
скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Достар"

9802
4000
0049

834.82 444.66 46.74 10 400.194

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "G-Tashtan"

1309
4000
1086

834.82 800 4.17 5 760

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Достар"



№ лота 11 –  Мясо птицы домашней прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мясо птицы домашней прочее 537 995.25

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Мясо птицы домашней прочее несостоявшимся в 
связи с "К участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 12 –  Колбасы (колбаски)

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Колбасы (колбаски) 1 099 006.65

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

990540000359

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
53 8
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Колбасы (колбаски) несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 13 –  Филе рыбное прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Филе рыбное прочее 4 042 972.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Филе рыбное прочее несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 14 –  Картофель

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Картофель 1 580 400.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ" 100540016460

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Черноморская 
12
КБе: 17
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ60722S000000535754
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

58110630
0018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ДАРЫ ОСЕНИ"

10054001
6460

ГОРОВЫХ ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 01.03.2014 13:55:02

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование БИН Выделенная Цена Процент Размер Цена с учетом 



поставщика (ИИН
)

сума поставщик
а

снижени
я 

бюджета

условной 
скидки,%

условной 
скидки

1 МИРЗАЕВ 
ХАМЗА 

МУРАДОВИЧ

5811
0630
0018

105.36 69.66 33.88 31 48.0654

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "ДАРЫ 
ОСЕНИ"

1005
4001
6460

105.36 62 41.15 29 44.02

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "ДАРЫ ОСЕНИ"



№ лота 15 –  Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки 1 017 187.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные 
в другие группировки несостоявшимся в связи с "К участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный 
поставщик". 



№ лота 16 –  Мармелад

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мармелад 220 495.32

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Мармелад несостоявшимся в связи с "К участию в 
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 17 –  Масло подсолнечное и его фракции

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Масло подсолнечное и его фракции 210 000.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Масло подсолнечное и его фракции 
несостоявшимся в связи с "К участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 18 –  Молоко  прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Молоко  прочее 260 278.14

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Молоко  прочее несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 19 –  Молоко  прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Молоко  прочее 1 938 412.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Молоко  прочее несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 20 –  Масло прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Масло прочее 3 331 611.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА МУРАДОВИЧ 581106300018

Адрес: Казахстан, г.Алматы, м-он Айгерим-1,
ул.Аксайская 6
КБе: 15
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ119261802428903002
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1 МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ

58110630
0018

МИРЗАЕВ ХАМЗА 
МУРАДОВИЧ 01.03.2014 13:10:19

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Уштобе-Айдын"

02044000
3369

САВИНОВ ГЕННАДИЙ 
ИВАНОВИЧ 26.02.2014 10:16:50

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование БИН Выделенная Цена Процент Размер Цена с учетом 



поставщика (ИИН
)

сума поставщик
а

снижени
я 

бюджета

условной 
скидки,%

условной 
скидки

1 МИРЗАЕВ 
ХАМЗА 

МУРАДОВИЧ

5811
0630
0018

1233.93 1187.5 3.76 31 819.375

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю 

"Уштобе-Айдын"

0204
4000
3369

1233.93 1200 2.75 32 816

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Уштобе-Айдын"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Уштобе-Айдын"



№ лота 21 –  Творог

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Творог 2 328 375.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 22 –  Сыр  прочий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сыр  прочий 725 005.59

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Сыр  прочий несостоявшимся в связи с "К участию в
конкурсе допущен один потенциальный поставщик". 



№ лота 23 –  Йогурт

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Йогурт 1 170 533.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Йогурт несостоявшимся в связи с "К участию в 
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 24 –  Кефир

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Кефир 1 139 055.75

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 25 –  Кумыс

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Кумыс 888 934.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

990540000359

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
53 8
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Достар" 980240000049

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Казыбаева 16 -
КБе: 15
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АСТЫҚ"  
(Консорциум)

99054000
0359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Достар"

98024000
0049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 



№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

9905
4000
0359

467.86 446.43 4.58 5 424.1085

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Достар"

9802
4000
0049

467.86 456.25 2.48 10 410.625

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Достар"



№ лота 26 –  Шубат

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Шубат 1 102 684.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

990540000359

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
53 8
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

2 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "ДАУЛЕТ-БЕКЕТ" 010840004766

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Илийский район, Куртинский с.о., с.Акши, 
КОНАЕВА 27
КБе: 7
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

3 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Достар" 980240000049

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Казыбаева 16 -
КБе: 15
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АСТЫҚ"  
(Консорциум)

99054000
0359

НАУМОВА ИРИНА 
АНАТОЛЬЕВНА 28.02.2014 15:29:32

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Достар"

98024000
0049

ГАСАНОВ ФАРАТ 
АЛАДИНОВИЧ 01.03.2014 13:23:11



Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "АСТЫҚ"  
(Консорциум)

9905
4000
0359

580.36 437.5 24.62 5 415.625

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Достар"

9802
4000
0049

580.36 436.62 24.77 10 392.958

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Достар"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Достар"



№ лота 27 –  Ряженка

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Ряженка 1 265 638.50

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 28 –  Сметана

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сметана 1 031 307.12

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Уштобе-Айдын" 020440003369

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Каратальский район, Уштобинская г.а., 
г.Уштобе, Суюнбая 3
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

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



№ лота 29 –  Пшеничная мука

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Пшеничная мука 313 021.80

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алма-Цес " 971140002181

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
А 39 -
КБе: 15
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ19998CTB0000011816
Название банка: АО "Цеснабанк" 

2
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алматинский 
мукомольный комбинат"

990740002174

Адрес: Казахстан, г.Алматы, СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ71826A1KZTD2006362
Название банка: АО "АТФБанк" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алматинский 
мукомольный 
комбинат"

99074000
2174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алма-Цес "

97114000
2181

ШАРМАНОВ АБДИБЕК 
МУКАНОВИЧ 27.02.2014 15:15:21



Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алма-Цес "

9711
4000
2181

141.96 100 29.56 27 73

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алматинский 

мукомольный 
комбинат"

9907
4000
2174

141.96 65 54.21 27 47.45

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинский мукомольный комбинат"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Алматинский мукомольный комбинат"



№ лота 30 –  Хлеб свежий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Хлеб свежий 615 951.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Акционерное общество 
"Желдоримущество" 011240004965

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Земнухова 19 а
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Айманова 220 
28
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ809261802350130000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

3
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алматинский 
мукомольный комбинат"

990740002174

Адрес: Казахстан, г.Алматы, СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ71826A1KZTD2006362
Название банка: АО "АТФБанк" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Акционерное 
общество 
"Желдоримуществ
о"

01124000
4965

ГАЛЯНДИНА ЛЮБОВЬ 
ТИМОФЕЕВНА 28.02.2014 14:05:17

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алматинский 
мукомольный 
комбинат"

99074000
2174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08



3
БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ

59010630
2509

БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 28.02.2014 10:04:35

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Акционерное 
общество 

"Желдоримущес
тво"

0112
4000
4965

130.36 120 7.95 25 90

2 БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 

КОЗЫБАЕВИЧ

5901
0630
2509

130.36 129 1.04 29 91.59

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алматинский 

мукомольный 
комбинат"

9907
4000
2174

130.36 125 4.11 27 91.25

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Акционерное общество "Желдоримущество"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Акционерное общество 
"Желдоримущество"



№ лота 31 –  Хлеб свежий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Хлеб свежий 848 348.10

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Акционерное общество 
"Желдоримущество" 011240004965

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Земнухова 19 а
КБе: 17
БИК: 
ИИК: 
Название банка:  

2 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

Адрес: Казахстан, г.Алматы, Айманова 220 
28
КБе: 17
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ809261802350130000
Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

3
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алматинский 
мукомольный комбинат"

990740002174

Адрес: Казахстан, г.Алматы, СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ71826A1KZTD2006362
Название банка: АО "АТФБанк" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Акционерное 
общество 
"Желдоримуществ
о"

01124000
4965

ГАЛЯНДИНА ЛЮБОВЬ 
ТИМОФЕЕВНА 28.02.2014 14:05:17

2
БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ

59010630
2509

БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 28.02.2014 10:04:35

3 Товарищество с 
ограниченной 

99074000
2174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08



ответственностью 
"Алматинский 
мукомольный 
комбинат"

Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Акционерное 
общество 

"Желдоримущес
тво"

0112
4000
4965

136.61 125 8.5 25 93.75

2 БАШИРОВ 
АЛТЫНБЕК 

КОЗЫБАЕВИЧ

5901
0630
2509

136.61 135 1.18 29 95.85

3 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алматинский 

мукомольный 
комбинат"

9907
4000
2174

136.61 130 4.84 27 94.9

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Акционерное общество "Желдоримущество"

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Акционерное общество 
"Желдоримущество"



№ лота 32 –  Печенье

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Печенье 146 138.58

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Печенье несостоявшимся в связи с "К участию в 
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 33 –  Вафли

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Вафли 340 445.55

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Вафли несостоявшимся в связи с "К участию в 
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 34 –  Изделия макаронные, прочие

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Изделия макаронные, прочие 168 750.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

1 Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алма-Цес " 971140002181

Адрес: Казахстан, г.Алматы, БОКЕЙХАНОВА
А 39 -
КБе: 15
БИК: TSESKZKA
ИИК: KZ19998CTB0000011816
Название банка: АО "Цеснабанк" 

2
Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Алматинский 
мукомольный комбинат"

990740002174

Адрес: Казахстан, г.Алматы, СУЮНБАЯ 263
КБе: 17
БИК: ALMNKZKA
ИИК: KZ71826A1KZTD2006362
Название банка: АО "АТФБанк" 

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

1

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алматинский 
мукомольный 
комбинат"

99074000
2174

ТУРАРОВА ГАУХАР 
АКБАЕВНА 01.03.2014 10:06:08

2

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Алма-Цес "

97114000
2181

ШАРМАНОВ АБДИБЕК 
МУКАНОВИЧ 27.02.2014 15:15:21



Расчет условных цен участников электронного конкурса: 

№ Наименование 
поставщика

БИН 
(ИИН

)

Выделенная 
сума

Цена 
поставщик

а

Процент 
снижени

я 
бюджета

Размер 
условной 
скидки,%

Цена с учетом 
условной 

скидки

1 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алма-Цес "

9711
4000
2181

468.75 431.25 8 25 323.44

2 Товарищество с 
ограниченной 

ответственность
ю "Алматинский 

мукомольный 
комбинат"

9907
4000
2174

468.75 460 1.87 17 381.8

Победитель конкурса посредством электронных закупок:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алма-Цес "

Заказчику  Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский противотуберкулезный санаторий №
1" Управления здравоохранения города Алматы в сроки, указанные в пунктах 1 и 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О государственных закупках» заключить договор о государственных закупках Товарищество с 
ограниченной ответственностью "Алма-Цес "



№ лота 35 –  Сахар-песок

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сахар-песок 351 158.00

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Сахар-песок несостоявшимся в связи с "К участию в
конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 36 –  Конфеты шоколадные

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Конфеты шоколадные 473 342.94

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Конфеты шоколадные несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 37 –  Конфеты шоколадные

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Конфеты шоколадные 197 852.34

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Конфеты шоколадные несостоявшимся в связи с "К 
участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 



№ лота 38 –  Продукция чайной промышленности прочая

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Продукция чайной промышленности прочая 197 015.49

Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения предоставлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика

БИН 
(ИИН) Ф.И.О. представителя

Кодовое 
наименование 

лучшей тех. 
спецификации

Дата и время 
представления 

конкурсного 
ценового 

предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Продукция чайной промышленности прочая 
несостоявшимся в связи с "К участию в конкурсе не допущен ни один потенциальный поставщик". 

 Председатель КУРБАНОВА МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

подпись

 Зам.председателя КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

подпись

 Секретарь ТУРСЫНБАЕВА НАЗГУЛ 
ЖАСЫБЕКОВНА

подпись



 Член АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

подпись

Дата и время 03.03.2014 
02:28:04


