
 

Қағаз жеткізгіштерде тендер өткізу туралы хабарландыру 

1. Ұйымдастырушы және өткізілетін тендер туралы мәліметтер: 

 

1.1. Тендерді ұйымдастырушы: «Қарағанды медицина университеті»коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

1.2. Пошта мекенжайы:  Қарағанды қ., Гоголь 40 

1.3. 
Байланыс деректері, электрондық мекенжайы: 8 7212 50 39 30 (1250) 

info@qmu.kz 

1.4. 

Кепілдік жарнаны енгізу үшін банктік 

деректемелер: 
ЖСК    KZ788562203105907245 

Банк  «Банк Центр Кредит» АҚ 

ЖСК KCJBKZKX 

БСН    190140033600 

Кбе     16 

1.5. 
Кепілдік жарнаны енгізу мерзімі: тендердің бірінші кезеңін өткізуден кемінде төрт сағат бұрын (тендерлік өтінімдері 

бар конверттерді ашу). 

  1.6. 
Тендерлік құжаттаманы орналастыру 

мекенжайы: 
Қарағанды қ., Гоголь көш., 40, 223 каб.; 

  qmu.edu.kz 

  1.7. 
Тендерге қатысуға тендерлік өтінімдерді 

қабылдау мекенжайы: 
Қарағанды қ., Гоголь көш., 40, 223 каб. 

    1.8. 
Тендерлік өтінімдерді беру мерзімінің аяқталу 

күні мен уақыты: 
12 сағат 00 минут 10.02.2023ж. 

1.9. 
Тендерді өткізу орны (тендерлік өтінімдері бар 

конверттерді ашу): 
Қарағанды қ., Гоголь көш., 40, 223 каб. 

1.10. 

Тендерді өткізу күні мен уақыты (тендерлік 

өтінімдері бар конверттерді ашу): 16 сағат 00 минут 10.02.2023 

 

 

 

 
1. Объектінің сипаттамасы: 



Мүліктік жалдау 

объектісінің 

орналасқан жері, 

мекенжайы 

Тұтас 

объект 

немесе 

оның 

бөлігі 

Жалға 

берілетін 

алаң, ш. м 

Объектіні 

пайдаланудың 

нысаналы 

мақсаты 

(қызмет түрі) 

Жалдау ақысының 

мөлшері, айына, 

теңгемен 

Кепілдік 

жарна 

сомасы,  

теңге 

Мүліктік  

жалдау мерзімі, 

айлар 

Тендер 

объектісімен 

(лотпен) танысу 

мерзімдері мен 

шарттары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

№ 1 ЛОТ 

Қарағанды облысы, 

Қарағанды қ., 

Мұстафин көш., 15 

Дәліз 1 қабат 

Дәліз 

бөлмесінің 

бөлігі 

15 Буфет 17 649 17 649 

Шартқа қол 

қойылған күннен 

бастап  

11 ай 

 

Хабарландыру 

жарияланған 

сәттен бастап және 

конверттер 

ашылғанға дейін 

бір жұмыс күні 

бұрын 

 

3.Тендер өткізу шарттары. 

Объектілерді мүліктік жалдауға беру жөніндегі тендер екі кезеңде өткізіледі: 

- конкурстың бірінші кезеңінде тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу және қатысушыларды қағидалар мен тендерлік құжаттаманың 

талаптарына сәйкестігіне біліктілік іріктеу жүргізіледі; 

-  тендердің екінші кезеңінде жіберілген қатысушылар жалдау ақысының мөлшерлемесін көтеру ұсынысымен сауда-саттыққа қатысады. Бұл 

ретте тендердің екінші кезеңіне жіберілген қатысушылардың бірінің ең жоғары бастапқы баға ұсынысы сауда-саттықтағы жалдау ақысының 

бастапқы мөлшерлемесі болып табылады. 

4. Техникалық сипаттама. 

Тендерге құқық қабілеттілігі бар, төлем қабілеттілігі бар және материалдық және еңбек ресурстары бар әлеуетті өнім беруші қатысады. 

Коммуналдық шығындар бөлек төленеді. 

Қызметтер: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына, «Тамақ өнімдерінің 

қауіпсіздігі туралы» 21.07.2007ж. № 301 заңына және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V заңына 

сәйкес көрсетілуі керек. 

Әлеуетті Өнім берушіге қойылатын талаптар: 

1. Студенттер мен қызметкерлердің денсаулығы үшін олардың сапасы мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін ыстық тамақты 

дайындау мен өткізудің барлық кезеңдерінде Санитариялық нормалар мен ережелерді сақтау үшін тендерге қатысушы 

санитариялық-эпидемиологиялық оң қорытынды не санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қараудың оң актісін (көрсетілген 

құжат шарт жасалған күннен бастап 15 жұмыс күнінде баяндамада ұсынылады) Санитариялық қағидаларға сәйкес алуы тиіс 

«Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» 2022 жылғы 17 ақпандағы                    

№ ҚР ДСМ-16, қоғамдық тамақтандыру объектісіне. 

2. Тендерге қатысушының тамақтануды ұйымдастыру бойынша білікті персоналы болуы тиіс. Осы талапты растайтын 



құжаттар: дипломдар немесе куәліктер, білімі немесе біліктілігі туралы куәліктер. 

3. Тендерге қатысушының білікті персоналы тамақтануды ұйымдастыру бойынша жұмысқа рұқсаты болуы тиіс. Осы талапты 

растайтын құжаттар: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 15 қазандағы                

№ ҚР ДСМ-131/2020 бұйрығына сәйкес тамақтандыруды ұйымдастыруды жүзеге асыратын объектіде жұмысқа жіберу туралы 

белгісі бар (хабарландыру жарияланған күнге жарамды) қызметкерлердің медициналық кітапшалары болып табылады. 

4. Жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес болу үшін өнім беруші осы тендерге қатысуға өтінімде растайтын құжаттардың 

көшірмелерін қоса береді. 

 
 

Комиссия төрағасы Бектурганов З.З.  

Комиссия төрағасының орынбасары  Барков Д.А.  

Комиссия құрамы Нурмаганбетова С.Б.  

Комиссия құрамы Муханова М.К.  

Комиссия құрамы Карев О.В.  

 


