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Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Азаматтық Авиация академиясы" Акционерлік
қоғамы,  Жарғы  негізінде  әрекет  ететін  Басқарма  Төрағасы-Ректор  Ербулеков  Тлек
Сансызбаевич атынан бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталынатын ИП Marvel,
талон негізінде әрекет ететін Басшы Азатұлы Марат атынан екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп
«Тараптар»  деп  аталатындар,  39-бап  3-тармақ  42-тармақша  егер  біртекті  тауарлардың,
жұмыстардың,  көрсетілетiн  қызметтердің  құндық  мәндегі  жылдық  көлемі  республикалық
бюджет  туралы  заңда  тиісті  қаржы  жылына  белгіленген  жүз  еселенген  айлық  есептік
көрсеткіш  мөлшерінен  аспаса,  осындай  біртекті  тауарларды,  жұмыстарды,  көрсетілетін
қызметтерді  сатып  алу;  «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы»  2015  жылғы  4  желтоқсандағы
Қазақстан  Республикасы  Заңының  (бұдан  әрі  –  Заң),  «Тікелей  шарт  тұжырымы  бір
дерекөздерден»  мемлекеттік  сатып  алудың  тәсілі  негізінде  осы  көрсетілетін  қызметтерді
мемлекеттік  сатып алу туралы шартты (бұдан әрі  –  Шарт)  жасасты және мына төмендегі
туралы келісімге келді:

1 Шарттың мәні

1.1  Өнім  беруші  осы  Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын  оған  қосымшаларда
көрсетілген  шарттарға,  талаптарға  сәйкес  және  баға  бойынша  Қызмет(тер)  көрсетуге
міндеттенеді,  ал  Тапсырыс  беруші  осы  Шарттың  талаптарымен  Көрсетілген  қызмет(тер)ді
қабылдауға және Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындау шартында
төлеуге міндеттенеді.

1.2 Төменде келтірілген құжаттар мен онда келісілген шарттар осы Шартты құрайды және
оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын көрсетілетін қызметтер тізбесі (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша).
2 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

2.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшада айқындалады және 560 000.00 (бес жүз
алпыс мың тенге  нөл  тиын)  )  теңгені  құрайды және қызметтерді  көрсетумен байланысты
барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық
салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 60 000.00 тенге (алпыс мың тенге нөл тиын) (бұдан
әрі – Шарттың сомасы) қамтиды.

2.2  Көрсетілген  қызмет  үшін  төлемді  Тапсырыс  беруші  Тауарларды  қабылдап  алу-беру
актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Өнім
берушінің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы жүргізеді.

2.3 Орындалатын қызметтердің көлемі Шарттың 1 Қосымшасында көрсетілген.

2.4 Төлеу алдындағы қажетті құжаттар:
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1) қол қойылған Шарт;

2) көрсетілген қызмет актісі (актілері);

3)  осы Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Өнім беруші Тапсырыс берушіге көрсеткен қызметтердің сипаттамасымен, жалпы сомасы
көрсетіле отырып, шот-фактура;

5) Өнім берушіден Тапсырыс берушіге мөр басылған төлем шоты, шот-фактура, орындалған
жұмыстар актісі, жөнелтпе құжатҚаржы Министрінің 21 мамыр 2015 жылғы №316 бұйрығында
көрсетілген өзгерістер мен толықтырулармен қоса 20 желтоқсан 2012 жылғы №562 бұйрықта
бекітілген үлгілерге сәйкес келуі қажет

3 Тараптардың міндеттемелері

3.1 Өнім беруші мыналарға:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз
етуге;

2) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Шарттың ажырамас бөлігі  болып
табылатын  осы  Шартқа  қосымшаларда  көрсетілген  талаптарға  көрсетілетін  қызметтердің
сәйкестігін қамтамасыз етуге;

3) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың
жағдайларын  орындау  үшін  Өнім  беруші  тартқан  персоналдан  басқа  оның  атынан  басқа
тұлғалар  ұсынған  техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға  міндеттенеді.  Көрсетілген
ақпарат  бұл  персоналға  құпия  түрде  және  міндеттемелерді  орындауға  қажетті  шамада
ұсынылуы тиіс;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз жоғарыда көрсетілген құжаттарды
және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

5) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу
барысы туралы ақпарат ұсынуға;

6)  Өнім  берушінің  Шарттың  талаптарын  тиісінше  орындамауынан  және/немесе  өзге  де
заңсыз іс-әрекеттермен туындаған келтірілген залалдарды Тапсырыс берушіге толық көлемде
өтеуге міндеттенеді.

7)  Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген
көрсетілген қызметтер актісін жіберу және ресімдеуге

8)  Тапсырыс беруші  орындалған жұмыстар актісін  бекіткеннен кейін Электрондық шот-
фактуралардың  ақпараттық  жүйесінде  шот-фактураны  электронды  нысанда  жазып  беру
қағидаларына  сәйкес  электрондық  шот-фактуралардың  ақпараттық  жүйесі  арқылы
электрондық  нысанда  шот-фактура  жазуға  міндеттенеді;

9) Жеткізушінің өкілі сенімхат ұсыну міндетті, егер жеке кәсіпкердің атынан келгелі болса
міндетті түрде нотариалдық сенімхат және куәлік көшірмесі болуы тиіс.
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10)  Өнім  беруші  мемлекеттік  сатып  алу  туралы  келісім  шартты  орындау  (жарамды)
кезеңіндеқызметі тоқтатылған, лизензиялардың және басқа да растау құжаттарының қолдану
мерзіміні  аяқталған  жағдайда  Тапсырыс  берушіге  хабарлайды және  растау  құжаттарының
көшірмелері қоса беріледі.
11) Өнім беруші Тапсырыс берушіменбарлық түрлерін қызметтердің келісе отырып міндетті

3.2 Өнім беруші:

1) Тапсырыс берушіден Шарт бойынша көрсетілген Қызметтерге төлем талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен алдын ала орындау мерзімін келісе отырып, Шартқа № 1 қосымшада
көрсетілген Қызметті мерзімінен бұрын көрсетуге құқылы.

3.3 Тапсырыс беруші:

1)  Қызметтерді  көрсету  үшін  Өнім  берушінің  мамандарының қол  жеткізуін  қамтамасыз
етуге;

2) көрсетілген Қызметтердің сәйкессіздіктері анықталған кезде тез арада Өнім берушіні
жазбаша хабарландыруға;

3-1)  көрсетілген  қызметтер  актісін  бекіткеннен  кейін  Электрондық  шот-фактуралардың
ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес
электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда Өнім беруші
жазып берген шот-фактураны бекіткеннен кейін қабылдауға;

3-2) Қызметті қабылдау кезінде веб-портал арқылы көрсетілген қызметтер актісін бекітуге
не  Мемлекеттік  сатып  алуды  жүзеге  асыру  қағидаларының  426-тармағында  белгіленген
мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан
бас тартуға

4) осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімдерде төлем жүргізуге міндеттенеді.

3.4 Тапсырыс беруші:

1) көрсетілген Қызметтердің сапасын тексеруге;

2) Қызмет мерзімінен бұрын көрсетілген жағдайда Тапсырыс беруші қызметті мерзімінен
бұрын қабылдауға және ол үшін Шарт талаптарына сәйкес ақы төлеуге құқылы. Қызметті
мерзімінен бұрын көрсетуден бас тартуға оны қабылдау мүмкін болмаған жағдайларда жол
беріледі.

4 Қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігін тексеру

4.1  Тапсырыс  беруші  немесе  оның  өкілдері  Көрсетілетін  қызметтердің  техникалық
ерекшелікте (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкестігі тұрғысынан бақылау мен
тексеру жүргізе алады. Бұл ретте осы тексерістер бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші
көтереді. Тапсырыс беруші Өнім берушіні осы мақсаттар үшін белгіленген өз өкілдері туралы
жазбаша түрде уақтылы хабарлауы тиіс.

4.2  Осы  Шарт  шеңберінде  көрсетілген  Қызметтер  техникалық  ерекшелікте  көрсетілген
стандарттарға сәйкес немесе олардан жоғары болуы тиіс.
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4.3 Егер тексеру кезінде көрсетілген Қызметтердің нәтижелері техникалық ерекшеліктің
(Шартқа 2-қосымша) талаптарына сәйкес келмейді деп танылса, Өнім беруші, Тапсырыс беруші
тарапынан  ешқандай  қосымша  шығынсыз,  техникалық  ерекшелік  талаптарына
сәйкессіздіктерді  жою бойынша шараларды тексеру  сәтінен  бастап  10  жұмыс күні  ішінде
қолданады.

4.4  Жоғарыда  көрсетілген  ешбір  тармақ  Өнім  берушіні  Шарт  бойынша  басқа
міндеттемелерден  босатпайды.

5 Қызметтер көрсету

5.1  Өнім  берушінің  қызметтерді  көрсетуі  Шарттың  ажырамас  бөлігі  болып  табылатын
Шартқа 1-қосымшада көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.

5.2 Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға дәл
сәйкестікте қызметті толық тапсыруы шартында Қызмет көрсетілді деп есептеледі.

6 Кепілдік

6.1  Өнім беруші  Тапсырыс берушіге  үздіксіз,  сапалы және  уақтылы Қызмет  көрсетудің
қамтамасыз етілуіне кепілдік етеді.

6.2 Өнім беруші техникалық ерекшеліктің (Шартқа 2-қосымша) Қызметтерінің қателерін,
жете өңдеулері мен басқа да сәйкессіздіктерін ақысыз түзетуге кепілдік береді.

6.3  Тапсырыс  беруші  берілген  кепілдікке  байланысты  барлық  шағымдары туралы Өнім
берушіге  жазбаша  түрде  жедел  хабарлауға  міндетті,  одан  кейін  Өнім  беруші,  осыған
байланысты барлық шығыстарды қоса алғанда,  өз  есебінен кемшіліктерді  жою шараларын
Тапсырыс беруші хабарламасында айқындалған мерзімде қолдануға тиіс

6.4  Егер  Өнім  беруші  хабарламаны  алып,  кемшіліктерді  жою  шараларын  уақтылы
қолданбаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім берушіге қатысты өзінің басқа құқықтарына
ешқандай нұқсан келтірмей және Өнім беруші есебінен қажетті санкциялар мен кемшіліктерді
жою шараларын қолдана алады.

7 Тараптардың жауапкершілігі

7.1  Тараптар  осы Шарт  шеңберіндегі  өз  міндеттемелерін  орындамаған немесе  тиісінше
орындамаған  жағдайда  барлық  даулар  мен  келіспеушіліктер  Қазақстан  Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

7.2  Секвестр  және/немесе  тиісті  бюджеттердің  қолма-қол  ақшаны  бақылау
шотында/мемлекеттік кәсіпорындардың, дауыс беретін акцияларының елу және одан астам
проценті мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың есеп шотында ақша жетіспеген жағдайларды
қоспағанда,  егер  Тапсырыс  беруші  Өнім  берушіге  тиесілі  қаражатты  Шартта  көрсетілген
мерзімдерде төлемесе, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі
соманың 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық
айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың
жалпы сомасының 10 %-ынан аспауға тиіс.

7.3 Қызмет көрсету мерзімдерін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден
ол міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы
сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстайды (өндіріп алады)
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не  міндеттемелерін  тиісінше  орындамаған  (ішінара  орындамаған)  жағдайда  мерзімі  өткен
әрбір  күн  үшін  орындалмаған  міндеттемелер  сомасының  0,1  %  мөлшерінде  тұрақсыздық
айыбын  (айыппұл,  өсімпұл)  ұстайды  (өндіріп  алады).  Бұл  ретте  тұрақсыздық  айыбының
(өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 %-нан аспауға тиіс.

7.4 Өнім беруші Қызмет көрсетуден бас тартқан немесе Шарт бойынша Қызмет көрсету
мерзімі өткен күннен бастап, бірақ Шарт қолданысының аяқталу мерзімінен кешіктірмей, бір
айдан аса мерзімге Қызмет көрсету мерзімін өткізіп алған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім
берушіден  мерзімі  өткен  әрбір  күн  үшін  шарттың  жалпы  сомасының  0,1  %  мөлшерінде
тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын өндіріп ала отырып, бір жақты тәртіпте
осы Шартты бұзуға құқылы.

7.5  Тұрақсыздық  айыбын  (айыппұл,  өсімпұл)  төлеу  Тараптарды  осы  Шартта  көзделген
міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6 Егер кез келген өзгеріс Өнім берушіге Шарт бойынша қызмет көрсету үшін қажетті
құнның немесе мерзімдердің азаюына әкелетін болса, Шарт сомасы немесе қызмет көрсету
кестесі,  немесе  екеуі  де  тиісінше  түзетіледі,  ал  Шартқа  тиісті  түзетулер  енгізіледі.  Өнім
берушінің түзету жүргізуге барлық сұрау салулар Өнім беруші Тапсырыс берушіден өзгерістер
туралы өкім алған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде ұсынуға тиіс.

7.7 Өнім берушінiң осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала
жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

7.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Өнім беруші осы
Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс
берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің (бірлесіп орындаушылардың) болуы Өнім берушіні
Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Қызмет  көрсету  үшін  қосалқы  мердігерлерге  (бірлесіп  орындаушыларға)  берілуі  мүмкін
көрсетілетін қызметтің шекті көлемі жиынтықта көрсетілетін қызмет көлемінің екіден бірінен
аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алу мәні болып табылатын
қызмет көрсету  көлемдерін  өзге  қосалқы мердігерлерге (бірлесіп  орындаушыларға)  беруге
тыйым салынады.
Қазақстан  Республикасының  мүгедектер  қоғамдық  бірлестіктеріне  және  Қазақстан
Республикасының  мүгедектер  қоғамдық  бірлестіктері  құрған  ұйымдарға  көрсетілетін
қызметтерге  өткізілетін  мемлекеттік  сатып  алу  мәні  болып  табылатын  қызмет  көрсету
бойынша қосалқы мердігерлер тартуға жол берілмейді

7.9 Өнімберушіөлем есепшотын және басқада құжаттарды мерзімінде ұсынбаған жағдайда
Тапсырыс беруші мерзімінде төлеу жауапкершілігінен босатылады.

8 Шарттың қолданыс мерзімі және бұзу талаптары

8.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін қолданылады.

8.2 Мынадай оқиғалар олардың көбеюi бөлiгінде қызмет көрсету ұзақтығы мерзiмдерiнің
өзгеруiне әкеп соқтырады:

1)  Тапсырыс  беруші  Объектiнiң  барлық  учаскелерiн  пайдалануға  тыйым салады,  ол  өз
кезегінде қызмет көрсетудің кешіктірілуіне әкеп соқтырады;
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2)  Тапсырыс  беруші  Өнім  берушіге  Шартта  жоспарланбаған  сынақтарды  жүргiзу  үшiн
қызмет  көрсетуді  тоқтатуға  нұсқау  береді.  Бұл  ретте,  егер  аталған  сынақтар  ақауларды
анықтамаған жағдайда, қызмет көрсетуді тоқтату уақыты қызмет көрсету мерзіміне қосылады;

8.3 Егер Өнім беруші банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болса, Тапсырыс беруші кез келген
уақытта Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп біржақты тәртіпте Шарт талаптарын
орындаудан бас тарта алады. Бұл жағдайда Шарттың талаптарын орындаудан бас тарту тез
арада жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші егер Шарттың талаптарын орындаудан бас
тарту ешқандай залал келтірмейтін немесе салдарынан Тапсырыс берушіге қойылған немесе
қойылатын қандай да бір әрекеттерді жасауға немесе санкцияларды қолдануға құқықтарды
қозғамайтын шартта Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндет көтермейді.

8.4 Шарт одан әрі оны орындау орынсыз болған жағдайда, тараптардың келісімі бойынша
бұзылуы мүмкін.

8.5 Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негiзiнде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт
бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгi iс жүзiндегi шығындар үшiн ғана ақы талап
етуге құқылы.

8.6 Шарт талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір санкцияларға зиян келтірместен Тапсырыс
беруші  осы  Шарттың  7.4-тармағының  талаптарын  ескере  отырып,  Өнім  берушіге
міндеттемелерін  орындамағаны  туралы  жазбаша  хабарлама  жібере  отырып:

1) егер Өнім беруші көрсетілетін қызметті Шартта көзделген мерзімде немесе Тапсырыс
беруші ұсынған осы Шарттың ұзартылған кезеңі ішінде орындай алмаса;

2) егер Өнім беруші өз міндеттемелерін орындай алмаса, осы Шартты толық немесе ішінара
бұза алады.

8.7 Шарт

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген
шектеулердің бұзылғаны анықталған;

2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Өнім берушіге Заңда көзделмеген қолдауды
көрсеткен;

3) уәкілетті орган міндеттемелері тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік  сатып алу  туралы заңнамасы бұзыла  отырып Шарт  жасасу
фактісін анықтаған;

9 Хабарлама

9.1  Шартқа  сәйкес  бір  тарап екінші  тарапқа  жіберетін  кез  келген хабарлама төленген
тапсырыс хатпен немесе телеграмма, телекс, телефакс не веб-портал арқылы жіберіледі.

9.2 Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе көрсетілген күшіне ену күні (егер хабарламада
көрсетілсе), осы екі күннің қайсысы кеш келетініне байланысты күшіне енеді.

10 Форс-мажор

10.1  Егер  Шарт  талаптарының  орындалмауы  форс-мажорлық  жағдаяттардың  нәтижесі
болып табылса, Тараптар ол үшін жауапкершілік көтермейді.
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10.2 Шарт мақсаттары үшін «форс-мажор» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және
күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар мыналарды қамти алады, бірақ тек
олар ғана емес: соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар және басқалар.

10.3 Форс-мажорлық жағдаяттар туындаған кезде Өнім беруші тез арада Тапсырыс берушіге
осындай жағдаяттар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жіберуге тиіс. Егер
Тапсырыс берушіден басқа жазбаша нұсқаулықтар келіп түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша
өз міндеттерін мүмкіндігінше орындауды жалғастырады және форс-мажорлық жағдаяттарға
байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздейді.

11 Даулы мәселелерді шешу

11.1 Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың
арасында туындайтын барлық келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер үдерісінде
шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

11.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша
дауларды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

12 Өзге де шарттар

12.1 Салықтар мен бюджетке басқа міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық
және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

12.2 Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасу нысаны сияқты нысанда
жасалады.

12.3 Өнім берушінің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да
шарттарда жасалған Шартқа өзгерістерді енгізуге:

1)  көрсетілетін  Қызметтің  бағасын  және  тиісінше  Шарт  сомасының  азаюы  бөлігінде
Тараптардың өзара келісімі бойынша;

2) Шартта көрсетілген Қызметтердің бірлігі үшін бағаның өзгермеуі шартында көрсетілетін
Қызметтер көлемінде қажеттіліктің азаюымен не ұлғаюымен байланысты Шарт сомасының
азаюы не ұлғаюы бөлігінде. Жасалған шартты осындай өзгертуге осы мемлекеттік сатып алу
бойынша қалыптасқан үнемдеу шегінде жол беріледі;

3)  егер Өнім беруші онымен жасасқан Шартты орындау үдерісінде көрсетілетін қызмет
бірлігі  үшін бағаның өзгермеуі шартында онымен жасасқан Шарттың мәні болып табылған
көрсетілетін қызметтің анағұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамасын не
мерзімін және (немесе) талаптарын ұсынған жағдайда рұқсат беріледі;

4) жасалған шарт сомасының өзгермеуі талабымен мемлекеттік бюджет есебінен жылдар
бойынша қаржыландыру өзгертілген немесе жұмыстардың сметалық құны азайтылған және
кейіннен  сараптамадан  өткен  жобалау-сметалық  құжаттамаға  тиісті  өзгерiстер  енгiзілген
жағдайда, жұмыстарды орындау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалу
мерзімдерін өзгерту бөлiгiнде рұқсат беріледі.

12.4  Тараптардың  біреуінің  Шарт  бойынша  міндеттерін  беруіне  тек  екінші  Тараптың
жазбаша келісімімен жол беріледі.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз
тасығыштағы құжатпен бірдей.

12.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде
жасалды.

12.6  Шартта  реттелмеген  бөлікте  Тараптар  Қазақстан  Республикасының  заңнамасын
басшылыққа  алады.

13 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Азаматтық Авиация академиясы"
Акционерлік қоғамы
г.Алматы, Турксибский район,
Закарпатская, 44
БСН 010840003460
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ38914002203KZ0045Y
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 346-92-06 вн 222
Басқарма Төрағасы-Ректор Ербулеков
Тлек Сансызбаевич

Өнім беруші:
ИП Marvel
г.Алматы, ЖУЛДЫЗ-2 ЫКШ., 30
БСН/ЖСН 880409300223
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ3196502F0008732975
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 702 409 1618
Басшы Азатұлы Марат

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2019-07-18 16:35:13
Ербулеков Тлек
Сансызбаевич
"Азаматтық Авиация
академиясы"
Акционерлік қоғамы

Акционерное
общество "Академия
гражданской
авиации"

2019-07-19 17:45:23
Азатұлы Марат
ИП Marvel

ИП Marvel



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1
тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №:
Электрондық конкурстың атауы: Решение о проведении государственных закупок

Лоттың
№

Тапсырыс
беруші
атауы

Атауы Қысқа
сипаттама

Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлік

Саны,
көлемі

Бірлік
бағасы,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

Тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Шарт
бойынша

тауарларды
жеткізу,

жұмыстарды
орындау,

қызметтерді
көрсету
мерзімі

Жеткізу
орндар

Аванс
төлемінің
мөлшері

%, %

Жалпы
сома,
соның
ішінде
ҚҚС,
тенге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

"Азаматтық
Авиация
академиясы"
Акционерлік
қоғамы

Услуги по
предоставлению
доступа к
информационным
ресурсам

Услуги по
предоставлению
доступа к
информационным
ресурсам
(сертификация
пользователей,
получение
доступа и др.)

плагиат
қарсы
Интернет
 жүйе

Бір
қызмет 1 560

000.00

30 күнтізбелік
күн ішінде
шарт
жасалған
күннен бастап

30 күнтізбелік
күн ішінде
шарт
жасалған
күннен бастап

Алматы қ.,
Түркісіб
ауданы
Алматы қ.,
Закарпатская
көш. №44 (1)

0 560
000.00


