
Баға ұсыныстарын сұрату

Жобаның аты: «Орта білімді жаңғырту» (бұдан әрі – Жоба).
Қаржыландыру көзі: ХҚДБ №8709-KZ қарызы.

Құрметті Қызмет көрсетуші!
.Сізді картридждерді толтыру бойынша баға ұсыныстарын ұсынуға шақырамыз. 
Төмендегі  түрдегі  баға  ұсыныстарыңыз  (2-қосымша)  жеке  жеткізілуі  немесе  электронды

пошта арқылы келесі мекен-жайға жіберілуі мүмкін: 
«Орта білімді жаңғырту» жобасын басқару жөніндегі топ.
010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел 8 даңғылығы, Министерліктер үйі 11 кіреберіс,  6

қабат, 613 кабинет.
Тел.: +77053869545.
E-mail: m.kazybayev@eduproject.kz
Осы сұрау салудың 2-тармағында көрсетілген мекен-жайға баға ұсыныстарын берудің соңғы

мерзімі 2020 жылғы 05 қаңтарда 09: 00-ге дейін.
Сіздің баға ұсыныстарыңыз нұсқаулыққа сәйкес және 1-қосымшада көрсетілген қызметтерді

жеткізу /  ұсыну шарттары мен шарттарына сәйкес берілуі керек.  Қызметтерді ұсынудың
мерзімдері мен шарттары келісім-шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1) БАҒА. Қызмет көрсетушілер ұсынған бағалар ұлттық валютада көрсетілуі керек.
2)  БАҒА ҰСЫНЫСТАРЫН БАҒАЛАУ.  Техникалық сипаттамалардың талаптарына сәйкес

келетін баға ұсыныстары бағаны салыстыру арқылы бағаланады.
Бағалық ұсыныстарды бағалау кезінде Тапсырыс беруші кез-келген арифметикалық қателерді

түзету арқылы баға ұсыныстарын түзету арқылы әр ұсыныстың бағаланған құнын
анықтайды:

егер цифрлар мен сөздердегі сома арасында айырмашылық болса,  сөзбен көрсетілген сома
шешуші болады;

егер бірлік бағасы мен бірліктің бағасын санға көбейту арқылы алынған жалпы құнның
арасында сәйкессіздік болса, онда жарияланған бірлік бағасы шешуші болады;

түзетуді қабылдаудан бас тартқан Қызмет көрсетуші баға ұсынысы қабылданбайды.
3)  ШАРТТЫ МАРАПАТТАУ.  Келісім-шарт техникалық шарттардың талаптарына сәйкес

келетін ең төменгі сметаны (бағаны) ұсынған қатысушыға беріледі (3-қосымша).
4) ҰСЫНЫС МЕРЗІМІ.  Сіздің баға ұсыныстарыңыз осы сұранымның 3-ші тармағында

көрсетілген, баға ұсыныстарын сұратудың (ұсыныстың) соңғы берілген күнінен бастап 14
күн ішінде жарамды болуы керек.

5. Қосымша ақпаратты келесі мекен-жайдан ала аласыздар:
«Орта білімді жаңғырту» жобасын басқару жөніндегі топ.
010000,  Нұр-Сұлтан қаласы,  Мәңгілік Ел 8  даңғылығы,  Министерліктер үйі 11  кіреберіс, 6

қабат, 613 кабинет.
Тел.: +77053869545. 
E-mail: m.kazybayev@eduproject.kz
6. Баға ұсыныстарын сұрату бойынша қосымшалар:
1. Қызмет көрсетудің шарттары мен мерзімдері;
2. Сұраныс нысаны;
3. Техникалық тапсырма.



Приложение 1 к запросу ценовых предложений

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Көрсетілетін қызметтердің сапасы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келуі 
керек.

Тапсырыс  берушіден  бос  картридждерді  тасымалдау  және  қайта  толтырылған
картридждерді жеткізу Жеткізушінің көлігімен жүзеге асырылады. Сонымен қатар Жеткізуші
жүк  түсіруді  және  жүктеуді  қамтамасыз  етеді.  Жеткізу,  түсіру  және  тиеу  Жеткізушінің
есебінен  жүзеге  асырылады.  Қабылдаудан  кейін  Жеткізуші  картридждерді  тұтастығы  мен
жұмысқа  қабілеттілігін  тексереді,  содан  кейін  Клиентте  толтыру  үшін  картридждерді
қабылдайды   Картридждерді  қабылдағаннан  кейін,  Жеткізуші  Тапсырыс  берушінің
талаптарына сәйкес оларды толтыруға және жұмыс істейтін картридждерді қайтаруға міндетті.
Жеткізуші  қабылданғаннан  кейін  Картридждің  дұрыс  жұмыс  істемеу  туралы  талаптары
қабылданбайды,  егер  Жеткізуші  кейін  осындай  фактіні  көрсеткен  болса,  ол  Тапсырыс
берушіге  осындай  картриджді  ұқсас  қызмет  көрсетуге  ауыстыруға  міндеттемесіз.  Қайта
толтырғаннан  кейін,  картридждер  таза  болуы  керек  және  тонерді  төгуге  болмайды.
Жеткізушінің  Тапсырыс  берушіге  қызмет  көрсетілмейтін,  қайта  толтырылмаған
картридждерін  қайта  тапсырған  жағдайда,  Тапсырыс  беруші  Жеткізушінің  міндеттерін
тиісінше  орындамағаны  үшін  оны  бұзады.  Картридждерде  чиптің  ауыстырылуы  және
жыпылықтауы  Жеткізушінің  есебінен  жүзеге  асырылады  Толтырғыш  картридждерді  кеңсе
жабдығын өндірушілерден жоғары сапалы тонер ғана жасалуы керек. 

Картридждерді толтыру бойынша ұсынылатын қызметтер бір жыл ішінде тапсырыс 
берушінің талабы бойынша тиімді түрде орындалуы керек.

Кеңсе техникасының бұзылуы (картриджді дұрыс толтырмау немесе жинаумен 
байланысты) жағдайда, өнім принтердің құнын төлеуге жауапты болады және өз есебінен 
жөндеу жүргізеді; Картриджде толтырылғаны жөнінде белгі (мерзімі) және Өнім берушінің 
координаттары болуы тиіс. Толтыру жұмыстары аяқталғаннан кейін төгіліп қалмау 
мақсатында арнайы қаптамаларда картридж маркасы көрсетілуімен болуы керек.  
Картридждер толтырылғаннан кейін басып шығарылған парақтарда кемшіліктер , дақтар, 
жолақтар және өзгеде жоспарланбаған баспа ақаулары болмауы тиіс. Қызмет Шартты орындау
мерзімі аясында тұрақты қажеттілік туындаған жағдайда тапсырыс негізінде көрсетілу керек. 
Жөндеу жүргізу мерзімі, тапсырма берілген сәттен бастап келісім шарт мерзімі 31 желтоқсан 
2020. дейін.

№ 
Жұмыстардың қысқаша

сипаттамасы
Бірлік

өлшемі.
Жалпы

саны 
Бірлігінің

бағасы

Суммасы
(тенге)

1

Принтер картриджін толтыру (ақ-
қара картридждерді толтыру 
бойынша қызметтер)
HP Laser Jet Pro MFP M130a
Фотобарабанды ауыстырумен

қызмет 195 000

2

КФУ толтыру (түрлі түсті 
картридждерді толтыру бойынша 
қызметтер)
HP Color Laser Jet Pro MFP 477fdn
Фотобарабанды ауыстырумен

қызмет 175 200

ЖИЫНЫ: 370 200

Төлеу  мерзімі  мен  шарттары:  ай  сайын,  әр  айдың  соңында  және  екі  тарап
көрсетілген қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін.



2-қосымша

ӨТІНІШ НЫСАНЫ

______________________ [күні]

Кімге : _________________________________________ [Сатып алушының аты]

Мекен-жайы : _______________________________ [Сатып алушының мекен-жайы] 
______________________________________________________________

Біз осы Конкурстық ұсынысқа қоса берілген  Келісім-шарттың Шарттарына сәйкес
_____________________  [қызмет  атауы]  қызметін  көрсетуді  ұсынамыз.  Келісім-
шарттың бағасы ______________________ [сомысы санмен және жазабша көрсетілген]
(__________________________) [валюта атауы] (______________).

Келісімшартта көрсетілген қызметтерді шартқа қол қойылған күннен бастап _________
ай ішінде аяқтауды ұсынамыз.

Бұл  баға  ұсынысы  және  оның  қабылданғаны  туралы  жазбаша  растау  келісім-шарт
тараптар үшін міндетті болып табылады.  Сізге ең аз шығынмен немесе сіз  алған кез
келген басқа ұсынысты қабылдауға міндетті емес екеніңізді түсінеміз.

Осы  баға  ұсынысы  конкурстық  құжаттамада  көрсетілген  өтінімдердің  әрекет  ету
мерзіміне сәйкес келетіндігін растаймыз.

Құзіретті тұлғаның қолы:_______________________
Қол қоюшының жөні мен лауазымы:___________________

Қызмет көрсетушінің аты:____________________________
Мекен-жайы:
Телефоны___________________________________________

Факс, бар болса  __________________________________
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