
 Қорытынды туралы хаттама  

 (әр лотқа жеке қалыптастырылады)

Электрондық конкурстың № 751863-2

Электрондық конкурстың атауы Отандық тауар өндірушілер арасында  тамақ өнімдерін сатып 
алу/Закуп продуктов питания среди отечественных товаропроизводителей

Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Т.А.Ә. Ұйымдағы лауазымы Комиссиядағы рөлі

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Төраға

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Төраға орынбасары

3 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Хатшы

4 КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

экономист Мүше

 Лоттың № 1   

Лоттың атауы Рис необрушенный

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Рис необрушенный 226 989.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты



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



 Лоттың № 2   

Лоттың атауы Перец сладкий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Перец сладкий 448 251.30

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 3   

Лоттың атауы Огурцы

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Огурцы 1 316 766.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 4   

Лоттың атауы Помидоры

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Помидоры 1 219 020.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 5   

Лоттың атауы Листья и стебли укропа

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Листья и стебли укропа 239 316.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 6   

Лоттың атауы Бананы

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Бананы 292 858.80

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 7   

Лоттың атауы Апельсин валенсийский

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Апельсин валенсийский 193 016.25

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 8   

Лоттың атауы Мандарины

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Мандарины 183 787.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 9   

Лоттың атауы Яблоки свежие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Яблоки свежие 218 548.26

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 10   

Лоттың атауы Абрикос

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Абрикос 549 090.50

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 11   

Лоттың атауы Черешня

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Черешня 798 674.50

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 12   

Лоттың атауы Яйца куриные в скорлупе, свежие

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Яйца куриные в скорлупе, свежие 1 265 827.50

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 13   

Лоттың атауы Мед натуральный

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Мед натуральный 207 002.25

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 14   

Лоттың атауы Семейство Скумбриевые

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Семейство Скумбриевые 302 656.20

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Семейство Скумбриевые себептерге "Екіден кем ұсыныс
берілді" байланысты өтпеді деп тану.



 Лоттың № 15   

Лоттың атауы Говядина

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Говядина 12 799 425.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

1 МАМЕДОВА ЛАРИСА 
МАХМЕТОВНА 730108402686

Мекен-жайы: Қазақстан, Алматы облысы, 
Островского 63
КБе: 19
БСН: CASPKZKA
ЖСК: KZ85722S000000703405
Банктің аты: "Kaspi Bank" АҚ 

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 16   

Лоттың атауы Мясо птицы домашней прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Мясо птицы домашней прочее 633 711.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 17   

Лоттың атауы Колбасы (колбаски)

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Колбасы (колбаски) 959 987.70

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 18   

Лоттың атауы Филе рыбное прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Филе рыбное прочее 3 816 897.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 19   

Лоттың атауы Картофель

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Картофель 1 329 840.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 20   

Лоттың атауы Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Соки фруктовые и овощные прочие, не включенные в другие группировки 872 730.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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.



 Лоттың № 21   

Лоттың атауы Мармелад

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Мармелад 344 157.18

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 22   

Лоттың атауы Коринка

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Коринка 233 727.90

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 23   

Лоттың атауы Абрикосы

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Абрикосы 225 703.80

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 24   

Лоттың атауы Груши

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Груши 271 706.40

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 25   

Лоттың атауы Масло подсолнечное и его фракции

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Масло подсолнечное и его фракции 195 413.60

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 26   

Лоттың атауы Молоко  прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Молоко  прочее 1 979 964.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 27   

Лоттың атауы Молоко  прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Молоко  прочее 237 525.60

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 28   

Лоттың атауы Масло прочее

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Масло прочее 3 138 744.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 29   

Лоттың атауы Творог

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Творог 2 566 683.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 30   

Лоттың атауы Сыр  прочий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Сыр  прочий 828 009.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 31   

Лоттың атауы Йогурт

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Йогурт 1 977 600.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 32   

Лоттың атауы Кефир

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Кефир 1 146 327.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 33   

Лоттың атауы Кумыс

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Кумыс 1 187 280.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Кумыс себептерге "Екіден кем ұсыныс берілді" 
байланысты өтпеді деп тану.



 Лоттың № 34   

Лоттың атауы Шубат

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Шубат 974 460.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Шубат себептерге "Екіден кем ұсыныс берілді" 
байланысты өтпеді деп тану.



 Лоттың № 35   

Лоттың атауы Ряженка

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Ряженка 1 431 585.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 36   

Лоттың атауы Сметана

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Сметана 1 262 220.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

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 электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 37   

Лоттың атауы Пшеничная мука

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Пшеничная мука 268 272.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 38   

Лоттың атауы Хлеб свежий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Хлеб свежий 599 157.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

1 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

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

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 39   

Лоттың атауы Хлеб свежий

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Хлеб свежий 863 298.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

1 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

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

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 40   

Лоттың атауы Вафли

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Вафли 361 337.10

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 41   

Лоттың атауы Сахар-песок

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Сахар-песок 383 136.00

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 42   

Лоттың атауы Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или  веществ подслащивающих
прочих

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или  веществ 
подслащивающих  прочих

236 407.65

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

Электрондық конкурс бойынша мемлекеттік сатып алуды Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или  
веществ подслащивающих  прочих себептерге "конкурсқа қатысуға бірде-бір әлеуетті жабдықтаушы жіберліген 
жоқ" байланысты өтпеді деп тану.



 Лоттың № 43   

Лоттың атауы Конфеты шоколадные

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Конфеты шоколадные 708 245.37

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 44   

Лоттың атауы Конфеты шоколадные

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Конфеты шоколадные 185 099.37

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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



 Лоттың № 45   

Лоттың атауы Продукция чайной промышленности прочая

 

Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):

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

Продукция чайной промышленности прочая 178 094.70

 Мынадай өтінімдер электрондық конкурсқа қатысуға жіберілді: 

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

Деректемелері

Конкурстық баға ұсыныстары электрондық конкурстың мынадай қатысушыларымен ұсынылды: 

№ Өнім берушінің
атауы

БСН
(ЖСН)
/ СЖН/
СЕН

Өкілдің Т.А.Ә. Техникалық
ерекшеліктің кодты
атауы

Конкурстық баға
ұсынысын беру
күні мен уақыты

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

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

 Төраға КУРБАНОВА МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

қолы

 Төраға орынбасары КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

қолы

 Хатшы АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА



қолы

 Мүше КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

қолы

Күні және уақыты 01.04.2015 
16:34:56



Протокол об итогах

(формируется на каждый лот в отдельности)

№ электронного конкурса 751863-2

Наименование электронного конкурса Отандық тауар өндірушілер арасында  тамақ өнімдерін 
сатып алу/Закуп продуктов питания среди отечественных товаропроизводителей

Состав конкурсной комиссии:

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

1 КУРБАНОВА 
МАРИЯМБУБИ 
ИЛАХУНОВНА

зам главного врача Председатель

2 КЫСТАУБЕКОВА АИДА 
ТАШЕНБАЙКЫЗЫ

главный бухгалтер Зам.председателя

3 АЙТИБАЕВА БОТАГОЗ 
АБДУАЛИЕВНА

медсестра по лекарственому 
обеспечению

Секретарь

4 КАЗЫБЕКОВА ШОЛПАН 
ЖУМАЛИЕВНА

экономист Член

№ лота 1 

Наименование лота Рис необрушенный

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Рис необрушенный 226 989.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения



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



№ лота 2 

Наименование лота Перец сладкий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Перец сладкий 448 251.30

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 3 

Наименование лота Огурцы

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Огурцы 1 316 766.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 4 

Наименование лота Помидоры

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Помидоры 1 219 020.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 5 

Наименование лота Листья и стебли укропа

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Листья и стебли укропа 239 316.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 6 

Наименование лота Бананы

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Бананы 292 858.80

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 7 

Наименование лота Апельсин валенсийский

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Апельсин валенсийский 193 016.25

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 8 

Наименование лота Мандарины

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мандарины 183 787.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 9 

Наименование лота Яблоки свежие

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Яблоки свежие 218 548.26

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 10 

Наименование лота Абрикос

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Абрикос 549 090.50

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 11 

Наименование лота Черешня

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Черешня 798 674.50

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 12 

Наименование лота 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 (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 13 

Наименование лота Мед натуральный

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мед натуральный 207 002.25

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 14 

Наименование лота Семейство Скумбриевые

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Семейство Скумбриевые 302 656.20

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Семейство Скумбриевые несостоявшимся в связи с 
"Предоставление менее двух заявок". 



№ лота 15 

Наименование лота Говядина

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Говядина 12 799 425.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

1 МАМЕДОВА ЛАРИСА 
МАХМЕТОВНА 730108402686

Адрес: Казахстан, Алматинская область, 
Островского 63
КБе: 19
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ85722S000000703405
Название банка: АО "KASPI BANK" 

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 16 

Наименование лота Мясо птицы домашней прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мясо птицы домашней прочее 633 711.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 17 

Наименование лота Колбасы (колбаски)

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Колбасы (колбаски) 959 987.70

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 18 

Наименование лота Филе рыбное прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Филе рыбное прочее 3 816 897.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 19 

Наименование лота Картофель

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Картофель 1 329 840.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 20 

Наименование лота 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 872 730.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам 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 21 

Наименование лота Мармелад

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Мармелад 344 157.18

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 22 

Наименование лота Коринка

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Коринка 233 727.90

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 23 

Наименование лота Абрикосы

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Абрикосы 225 703.80

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 24 

Наименование лота Груши

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Груши 271 706.40

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 25 

Наименование лота Масло подсолнечное и его фракции

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Масло подсолнечное и его фракции 195 413.60

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 26 

Наименование лота Молоко  прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Молоко  прочее 1 979 964.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 27 

Наименование лота Молоко  прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Молоко  прочее 237 525.60

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 28 

Наименование лота Масло прочее

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Масло прочее 3 138 744.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 29 

Наименование лота Творог

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Творог 2 566 683.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 30 

Наименование лота Сыр  прочий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сыр  прочий 828 009.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 31 

Наименование лота Йогурт

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Йогурт 1 977 600.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 32 

Наименование лота Кефир

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Кефир 1 146 327.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 33 

Наименование лота Кумыс

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Кумыс 1 187 280.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Кумыс несостоявшимся в связи с "Предоставление 
менее двух заявок". 



№ лота 34 

Наименование лота Шубат

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Шубат 974 460.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Шубат несостоявшимся в связи с "Предоставление 
менее двух заявок". 



№ лота 35 

Наименование лота Ряженка

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Ряженка 1 431 585.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 36 

Наименование лота Сметана

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сметана 1 262 220.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

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 представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 37 

Наименование лота Пшеничная мука

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Пшеничная мука 268 272.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 38 

Наименование лота Хлеб свежий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Хлеб свежий 599 157.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

1 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

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

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 39 

Наименование лота Хлеб свежий

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Хлеб свежий 863 298.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

1 БАШИРОВ АЛТЫНБЕК 
КОЗЫБАЕВИЧ 590106302509

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

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 40 

Наименование лота Вафли

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Вафли 361 337.10

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 41 

Наименование лота Сахар-песок

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Сахар-песок 383 136.00

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 42 

Наименование лота Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или  веществ 
подслащивающих  прочих

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или  веществ 
подслащивающих  прочих

236 407.65

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

Признать электронный конкурс по государственным закупкам Какао-порошок, не содержащий добавок сахара или
веществ подслащивающих  прочих несостоявшимся в связи с "К участию в конкурсе не допущен ни один 
потенциальный поставщик". 



№ лота 43 

Наименование лота Конфеты шоколадные

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Конфеты шоколадные 708 245.37

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 44 

Наименование лота Конфеты шоколадные

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Конфеты шоколадные 185 099.37

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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



№ лота 45 

Наименование лота Продукция чайной промышленности прочая

 

Закупаемые товары (работы, услуги):

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

Продукция чайной промышленности прочая 178 094.70

 Следующие заявки на участие в электронном конкурсе были допущены: 

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) / ИНН /
УНП

Реквизиты

Конкурсные ценовые предложения представлены следующими участниками электронного конкурса: 

№ Наименование
поставщика

БИН
(ИИН) /
ИНН /
УНП

Ф.И.О. представителя Кодовое
наименование
технической
спецификации

Дата и время
представления
конкурсного
ценового
предложения

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

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