
Қорытындылар туралы хаттама № 6560605-ОК1 

Тапсырыс беруші "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы

Конкурстың № 6560605-ОК1
Конкурстың атауы 2022 жылға жүргізушімен автомашинаны жалға алу қызметтерін мемлекепттік сатып алу туралы
Ұйымдастырушының атауы "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, 70, 

Конкурстық комиссияның құрамы:

№ Т. А. Ә. Ұйымдағы лауазымы
Комиссиядағы 

рөлi

1 АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ

Президент Төраға

2 АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ

Директор административно-финансового департамента Мүше

3 МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА

Заместитель директора административно-финансового департамента Мүше

4 ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ ГУЛЬСИНА Руководитель управления юридической службы и государственных закупок Мүше

5 АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ

Главный эксперт управления юридической службы и государственных закупок 
административно-финансового департамента

Мүше

6 КАБЫШЕВА НАЗЫГУЛЬ 
БЕЙБУТОВНА

Главный эксперт управления юридической службы и государственных закупок 
административно-финансового департамента

Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 13500000 тг 

№ Лоттың № Лоттың атауы Саны Бірлік үшін бағасы, теңге Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

1 47959522-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

2 47959637-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

3 47957939-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

Лоттың № 47959522-ОК1
Лоттың атауы Услуги по аренде легковых автомобилей

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 0

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат: 

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын: 

№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы ақпарат Сұрау салу жіберілген күн Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/с 
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия 
мүшесінің 

А.Т.Ә.

Комиссия 
мүшесінің 

шешімі

Бас 
тарту 
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына 
олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды 

көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжейлі сипаттау 

Конкурстық комиссия 
мүшелерінің дауыс беру күні 

және уақыты

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 0

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

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 152-1-тармағында көзделген 
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат: 

№

Әлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

БСН 
(ЖСН) / 
СЖН/ 
СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Ағымдағы 
жылдың 

алдындағы 
соңғы он 

Төленген 
салықтардың 

Тауарлардың 
функционалдық 

Тауарлардың, 
қызметтердің 
техникалық 

Тауарлардың, 
қызметтердің 

сапалы 

Тауарларды 
пайдалану 

Жалпы 
шартты 

жеңілдік, 



Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№
Өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) 
/ СЖН/ СЕН

Бөлінген 
сома

Өнім 
берушінің 

бағасы

Заңның 26-
бабына сәйкес 

сома

Шартты 
жеңілдік 

мөлшері, %

Шартты жеңілдікті 
есептегендегі баға

Қаржылық 
тұрақтылық 
көрсеткіші

Өтінімді берген 
күні мен 
уақыты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 47959522-ОК1 2022 жылға жүргізушімен автомашинаны жалға алу қызметтерін мемлекепттік сатып алу туралы мемлекеттік сатып 
алуды Ұсынылған өтінімдердің болмауы байланысты өтпеген деп тану



Лоттың № 47959637-ОК1
Лоттың атауы Услуги по аренде легковых автомобилей

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1 ИП Рамазанов 840628350570 08.02.2022 09:42:04.524

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат: 

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1 ИП Рамазанов 840628350570 08.02.2022 09:42:04.524

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын: 

№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы ақпарат Сұрау салу жіберілген күн Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/с 
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.
Комиссия 
мүшесінің 

шешімі

Бас 
тарту 
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік 
талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер 
мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-

тегжейлі сипаттау 

Конкурстық комиссия 
мүшелерінің дауыс беру 

күні және уақыты

1 ИП Рамазанов, БСН (ЖСН): 840628350570

АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ, Төраға

Рұқсат 2022-02-09 16:58:57

АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 2022-02-09 17:16:43

МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА, Мүше

Рұқсат 2022-02-09 17:11:11

ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ 
ГУЛЬСИНА, Мүше

Рұқсат 2022-02-09 17:05:34

АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 2022-02-09 16:58:05

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1

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

1 ИП Рамазанов 840628350570

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 152-1-тармағында көзделген 
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат: 

№

Әлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) / 
СЖН/ СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Ағымдағы 
жылдың 

алдындағы 
соңғы он 
жылдағы 

жұмыс 
тәжірибесі

Төленген 
салықтардың 

көрсеткіші

Тауарлардың 
функционалдық 

сипаттамасы

Тауарлардың, 
қызметтердің 
техникалық 
сипаттамасы

Тауарлардың, 
қызметтердің 

сапалы 
сипаттамасы

Тауарларды 
пайдалану 

сипаттамасы

Жалпы 
шартты 

жеңілдік, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП 
Рамазанов

840628350570

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№
Өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) / 
СЖН/ СЕН

Бөлінген 
сома

Өнім 
берушінің 

бағасы

Заңның 26-
бабына 

сәйкес сома

Шартты 
жеңілдік 

мөлшері, %

Шартты жеңілдікті 
есептегендегі баға

Қаржылық 
тұрақтылық 
көрсеткіші

Өтінімді берген 
күні мен 
уақыты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП 
Рамазанов

840628350570 4500000 3900000 0 3900000 0 03.02.2022 
20:21:57

№ 47959637-ОК1 2022 жылға жүргізушімен автомашинаны жалға алу қызметтерін мемлекепттік сатып алу туралы мемлекеттік сатып 
алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану



Лоттың № 47957939-ОК1
Лоттың атауы Услуги по аренде легковых автомобилей

Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 1

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

1 ИП Рамазанов 840628350570 08.02.2022 09:42:04.524

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат: 

№ Өнім берушінің атауы
БСН (ЖСН) / СЖН/ 

СЕН
Өтінімді ұсыну күні мен уақыты

Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын: 

№ Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы Сұрау салу туралы ақпарат Сұрау салу жіберілген күн Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

р/с 
№

Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілердің тізбесі), БСН (ЖСН)/ СЖН/СЕН

Комиссия мүшесінің А.Т.Ә.
Комиссия 
мүшесінің 

шешімі

Бас 
тарту 
себебі

Конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік 
талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер 
мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-

тегжейлі сипаттау 

Конкурстық комиссия 
мүшелерінің дауыс беру 

күні және уақыты

1 ИП Рамазанов, БСН (ЖСН): 840628350570

АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ, Төраға

Рұқсат 2022-02-04 15:48:46

АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 2022-02-04 15:58:53

МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА, Мүше

Рұқсат 2022-02-04 16:06:13

ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ 
ГУЛЬСИНА, Мүше

Рұқсат 2022-02-04 15:52:57

АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ, Мүше

Рұқсат 2022-02-04 15:47:59

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 0

№ Өнім берушінің атауы БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН бас тарту себебі *

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 1

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

1 ИП Рамазанов 840628350570

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге осы Қағидалардың 152-1-тармағында көзделген 
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат: 

№

Әлеуетті 
өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) / 
СЖН/ СЕН

Шартты жеңілдіктер, %

Ағымдағы 
жылдың 

алдындағы 
соңғы он 
жылдағы 

жұмыс 
тәжірибесі

Төленген 
салықтардың 

көрсеткіші

Тауарлардың 
функционалдық 

сипаттамасы

Тауарлардың, 
қызметтердің 
техникалық 
сипаттамасы

Тауарлардың, 
қызметтердің 

сапалы 
сипаттамасы

Тауарларды 
пайдалану 

сипаттамасы

Жалпы 
шартты 

жеңілдік, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП 
Рамазанов

840628350570

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№
Өнім 

берушінің 
атауы

БСН (ЖСН) / 
СЖН/ СЕН

Бөлінген 
сома

Өнім 
берушінің 

бағасы

Заңның 26-
бабына 

сәйкес сома

Шартты 
жеңілдік 

мөлшері, %

Шартты жеңілдікті 
есептегендегі баға

Қаржылық 
тұрақтылық 
көрсеткіші

Өтінімді берген 
күні мен 
уақыты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП 
Рамазанов

840628350570 4500000 3800000 0 3800000 0 03.02.2022 
20:21:57

№ 47957939-ОК1 2022 жылға жүргізушімен автомашинаны жалға алу қызметтерін мемлекепттік сатып алу туралы мемлекеттік сатып 
алуды Екі өтінімнен кем ұсынылуы байланысты өтпеген деп тану

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;



ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты



Протокол об итогах № 6560605-ОК1 

Заказчик Акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов"

№ конкурса 6560605-ОК1
Наименование конкурса О государственных закупках услуг аренды автомашины с водителем на 2022 год
Наименование организатора Акционерное общество "Центр развития трудовых ресурсов"
Адрес организатора Казахстан, Нур-Султан, Сыганак, 70, 

Состав конкурсной комиссии:

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

комиссии

1 АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ

Президент Председатель

2 АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ

Директор административно-финансового департамента Член комиссии

3 МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА

Заместитель директора административно-финансового департамента Член комиссии

4 ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ ГУЛЬСИНА Руководитель управления юридической службы и государственных закупок Член комиссии

5 АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ

Главный эксперт управления юридической службы и государственных закупок административно-
финансового департамента

Член комиссии

6 КАБЫШЕВА НАЗЫГУЛЬ 
БЕЙБУТОВНА

Главный эксперт управления юридической службы и государственных закупок административно-
финансового департамента

Секретарь

Перечень закупаемых товаров, работ, услуг на общую сумму: 13500000 тг

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

1 47959522-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

2 47959637-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

3 47957939-ОК1 Услуги по аренде легковых автомобилей 1 4500000 4500000

№ лота 47959522-ОК1
Наименование лота Услуги по аренде легковых автомобилей

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе (лоте): 0

№ Наименование потенциального поставщика

БИН 
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления

заявки

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в 
конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального поставщика

БИН 
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе были запрошены следующие документы: 

№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ 
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП 

ФИО члена 
комиссии

Решение Причина
Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, 

подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и 
требованиям конкурсной документации 

Дата и время голосования 
членов конкурсной 

комиссии

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 0

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП



Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на 
участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН 
(ИИН)/ 

ИНН/НП

Условные скидки, %

Опыт работы за 
последние десять 

лет, 
предшествующих 

текущему году

Показатель 
уплаченных 

налогов

Функциональные 
характеристики 

товаров

Технические 
характеристики 
товаров, услуг

Качественные 
характеристики 
товаров, услуг

Эксплуатационные 
характеристики 

товаров

Общая 
условная 
скидка, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчет условных цен участников конкурса:

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН 
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная 
сумма

Цена 
поставщика

Сумма в 
соответствии со 

статьей 26 Закона

Размер 
условной 

скидки, %

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Показатель 
финансовой 

устойчивости

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Признать государственную закупку О государственных закупках услуг аренды автомашины с водителем на 2022 год по лоту № 
47959522-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что отсутствие представленных заявок



№ лота 47959637-ОК1
Наименование лота Услуги по аренде легковых автомобилей

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

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Дата и время
представления

заявки

1 ИП Рамазанов 840628350570 08.02.2022 
09:42:04.524

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в 
конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

1 ИП Рамазанов 840628350570 Адрес: Казахстан, 710000000, none, г.Нур-Султан, УЛИЦА 187, 23/2
КБе:19 БИК:ALFAKZKA ИИК:KZ989470398993130927 Название банка: АО 
"ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" 

08.02.2022 
09:42:04.524

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе были запрошены следующие документы: 

№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ 
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП 

ФИО члена комиссии Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и 
документов, подтверждающих их несоответствие 

квалификационным требованиям и требованиям конкурсной 
документации 

Дата и время 
голосования членов 

конкурсной комиссии

1 ИП Рамазанов, БИН/ИИН: 840628350570

АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ, Председатель

Допущен 2022-02-09 16:58:57

АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-09 17:16:43

МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-09 17:11:11

ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ 
ГУЛЬСИНА, Член комиссии

Допущен 2022-02-09 17:05:34

АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-09 16:58:05

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

1 ИП Рамазанов 840628350570

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на 
участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН (ИИН)/ 
ИНН/НП

Условные скидки, %

Опыт работы за 
последние десять 

лет, 
предшествующих 

текущему году

Показатель 
уплаченных 

налогов

Функциональные 
характеристики 

товаров

Технические 
характеристики 
товаров, услуг

Качественные 
характеристики 
товаров, услуг

Эксплуатационные 
характеристики 

товаров

Общая 
условная 
скидка, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП Рамазанов 840628350570

Расчет условных цен участников конкурса:

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН 
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная 
сумма

Цена 
поставщика

Сумма в 
соответствии со 

статьей 26 Закона

Размер 
условной 

скидки, %

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Показатель 
финансовой 

устойчивости

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 ИП Рамазанов 840628350570 4500000 3900000 0 3900000 0 03.02.2022 
20:21:57

Признать государственную закупку О государственных закупках услуг аренды автомашины с водителем на 2022 год по лоту № 
47959637-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух заявок



№ лота 47957939-ОК1
Наименование лота Услуги по аренде легковых автомобилей

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

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Дата и время
представления

заявки

1 ИП Рамазанов 840628350570 08.02.2022 
09:42:04.524

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на участие в 
конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального поставщика

БИН 
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты
Дата и время

представления
заявки

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе были запрошены следующие документы: 

№ Наименование организации/лица которому направлен запрос Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№ 
п/п

Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП 

ФИО члена комиссии Решение Причина

Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и 
документов, подтверждающих их несоответствие 

квалификационным требованиям и требованиям конкурсной 
документации 

Дата и время 
голосования членов 

конкурсной комиссии

1 ИП Рамазанов, БИН/ИИН: 840628350570

АРГАНДЫКОВ ДАУЛЕТ 
РАШИДОВИЧ, Председатель

Допущен 2022-02-04 15:48:46

АЙДАРОВ НУРГАЛИ 
УЛАСХАНОВИЧ, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-04 15:58:53

МЕРГЕМБАЕВА НАРИПА 
САТЫМБЕКОВНА, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-04 16:06:13

ҚАДЫРБЕКҚЫЗЫ 
ГУЛЬСИНА, Член комиссии

Допущен 2022-02-04 15:52:57

АНДЕРЖАНОВ БЕРИК 
КАЙЫРКЕНОВИЧ, Член 
комиссии

Допущен 2022-02-04 15:47:59

Отклоненные заявки на участие в конкурсе: 0

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

Допущенные заявки на участие в конкурсе: 1

№ Наименование потенциального поставщика
БИН (ИИН)

/ИНН
/УНП

1 ИП Рамазанов 840628350570

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 152-1 настоящих Правил, ко всем заявкам на 
участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе: 

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН (ИИН)/ 
ИНН/НП

Условные скидки, %

Опыт работы за 
последние десять 

лет, 
предшествующих 

текущему году

Показатель 
уплаченных 

налогов

Функциональные 
характеристики 

товаров

Технические 
характеристики 
товаров, услуг

Качественные 
характеристики 
товаров, услуг

Эксплуатационные 
характеристики 

товаров

Общая 
условная 
скидка, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП Рамазанов 840628350570

Расчет условных цен участников конкурса:

№
Наименование 

потенциального 
поставщика

БИН 
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная 
сумма

Цена 
поставщика

Сумма в 
соответствии со 

статьей 26 Закона

Размер 
условной 

скидки, %

Цена с 
учетом 

условной 
скидки

Показатель 
финансовой 

устойчивости

Дата и 
время 
подачи 
заявки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ИП Рамазанов 840628350570 4500000 3800000 0 3800000 0



03.02.2022 
20:21:57

Признать государственную закупку О государственных закупках услуг аренды автомашины с водителем на 2022 год по лоту № 
47957939-ОК1 несостоявшейся в связи с тем, что представление менее двух заявок

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.


