
Өнім беруші тарапынан : от Поставщика:

2.2. Шартқа №1 қосымшада көрсетілген бағалар

әлдеқандай кейінгі жеткізілімдерге және кез

келген басқа да жария әрекеттерге негіз 

2.2. Цены, указанные в приложении №1 к Договору,

не являются основанием для каких-либо

последующих поставок и для любых других 
2.3. Шарт бағасы нық болып қалады және

Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін

толық орындап болғанға дейін өзгертуге

жатпайды. Шарт бағасы тек Ережелермен және

Шартпен көзделген жағдайларда ғана өзгеруі 

2.3. Цена Договора остается твердой и не подлежит

изменению до полного исполнения Сторонами своих

обязательств по Договору. Цена Договора может

быть изменена только в случаях, установленных

Договором и Правилами.
3. ТӨЛЕМ 3. ОПЛАТА

2.1.2.	қосылған құн салығы (12%); 2.1.2. налог на добавленную стоимость (12%);

2.1.3. жүктің сипаты мен тасымалдау әдісіне

сәйкес ыдыстың, буманың  құны;

2.1.3. стоимость тары, упаковки соответствующей

характеру груза и способу транспортировки;

2.1.4. Өнімді жеткізу орнына жеткізумен

байланысты сақтандыру, көліктік және өзге де 

2.1.4. страхование, транспортные и иные расходы,

связанные с доставкой Товара до места назначения;

2.1.5.	кедендік баждар, алымдар мен тарифтер; 2.1.5. таможенные пошлины, сборы и тарифы;

2.1.6. Шартты орындаумен байланысты

алынатын және қажетті өзге де салықтар, 

2.1.6. прочие налоги, пошлины и расходы,

взимаемые и необходимые в связи с исполнением 

Лауазымы, ТАЖ, Тапсырыс берушінің контактілік

тұлғасының телефоны

Должность, ФИО, телефон контактного лица

Заказчика

Лауазымы, ТАЖ,Өнім берушінің контактілік

түлғасының телефоны

Должность, ФИО, телефон контактного лица

Поставщика

2. ШАРТТЫҢ БАҒАСЫ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Шарттың бағасы ________________ соманы

құрайды және мыналарды қамтиды:

2.1. Цена Договора составляет сумму

_________________ и включает в себя:

2.1.1. Тауардың  құны; 2.1.1. стоимость Товара;

1.3 Төменде келтірілген құжаттар мен онда

келтірілген шарттар, осы Шартты құрайды және

оның бөлінбейтін бөлігі болып табылады, атап 

1.3 Перечисленные ниже документы и условия,

оговоренные в них, образуют данный Договор и

считаются его неотъемлемой частью, а именно:
1) сатып алынатын тауарлардың тізімі  (№1 1) перечень закупаемых товаров (Приложение №1);

2) техникалық ерекшеліктері (№2 қосымша); 2)  техническая спецификация (Приложение №2);

Тараптар Тауарларды жеткізу мезгіліне жауапты

тұлғаларды тағайындайды:

На период поставки Товара Стороны назначают

ответственных:

Тапсырыс беруші тарапынан : от Заказчика:

Өнім берушінің толық атауы, ПолноеНаименованиеКонтрагента,
бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, директоры

атынан , әрекет ететін, екінші тараптан,

бұдан былай «Тараптар» деп аталып, ,

төмендегілер туралы осы жеткізу шартын (бұдан

әрі – Шарт) жасасты.

в лице директора , действующего (ей) на основании

,именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой

стороны, в дальнейшем совместно именуемые

«Стороны», на основании итогов № Тендер от

заключили настоящий договор поставки (далее – 
1. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ МӘНІ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Жеткізіп беруші Шарттың №1,2

қосымшасында көрсетілген тізбеге сәйкес

сапалы мөлшерде, бағалар бойынша және

мерзімдерде (бұдан әрі – Тауар) Тапсырыс

берушіге жеткізіп беруге міндеттенеді, ал

Тапсырыс беруші Тауарды Шарт талаптарына

сай қабылдауға және ақысын төлеуге

міндеттенеді. Тауар Тапсырыс берушіге

меншіктік құқымен тиесілі, дұрыс пайдалану 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику

тендер (далее – Товар) согласно перечню, в

количестве, качестве, по ценам и в сроки, указанные

в приложениях №1,2 к Договору, а Заказчик

обязуется принять и оплатить Товар на условиях

Договора. Товар принадлежит Поставщику на праве

собственности, находится в состоянии,

позволяющем его нормальное использование, не

находится под арестом, не обременен залогом и 
1.2. Өнімнің жеткізу көлемі және жеткізу

мекенжайы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген.

Тауарды жеткізу DDP «Жеткізу орны»

(INCOTERMS - 2010) ережелерінде жүзеге 

1.2. Объем поставки Товара и адрес места

назначения указаны в приложении №1 к Договору.

Поставка Товара осуществляется на условиях DDP

«Место назначения» (INCOTERMS- 2010).

ТАУАРДЫ ЖЕТКІЗУ ШАРТЫ № _____ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № ____

Өскемен қ.                               «___»__________ г.Усть-Каменогорск                         

«БІРІККЕН ЭНЕРГОСЕРВИСТІК 

КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ,

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЁННАЯ 

ЭНЕРГОCЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ",
атынан бұдан әрі Тапcырыс беруші деп

аталатын 04 наурыз 2021 жылғы №01-15/94

сенімхат негізінде әрекет ететін басқарма

төрағасының орынбасары - коммерциялық

директор Жиенбай Олжас Серікұлы, бір 

в лице Заместителя Председателя Правления -

Коммерческого директора Жиенбай Олжаса

Серікұлы, действующего (ей) на основании

доверенности №01-15/94 от 04 марта

2021г.,именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной 



4.2 Тапсырыс берушінің қоймасына Тауарды

түсіру Жеткізушінің өз күшімен және

жабдықтарымен жүргізіледі.

Барлық аталған құжаттарда шарт номірі мен

күнін көрсету керек.

3.3. Шарттың 3.2 тармағымен көзделген

құжаттар ұсынылмаған, не тиісінше түрде

ресімделмей ұсынылған жағдайда, Тапсырыс

беруші төлемді тоқтатады, мезгілсіз төлем

жауапкершілігінен босатылады және Жеткізіп

беруші жетіспейтін құжаттарды ұсынғанға

(құжаттарды ресімдеудегі кемшіліктерді 
3.4 Жеткізіп беруші Тапсырыс берушінің

Тауарын өткізу бойынша барлық айналымдарын

өзінің салық төлеу есебінде көрсетуі керек. Егер,

салық органдарымен жүргізілген қарсы

тексерулер кезінде Тапсырыс беруші атына

өткізу бойынша айналымды жасыру фактісі

анықталған жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс

берушінің талабы бойынша, төлемнен

шығарылған, КТС сомасын,  құжатпен расталған 
4. ТАУАРДЫ  ЖЕТКІЗУ

4.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Тауарды

Шартқа №1 қосымшада көрсетілген мерзімде

жеткізу орнына жеткізуге тиіс.

Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне тараптар 

қол қойған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күн 

3.2. Шарт бойынша төлем Сатып алушыға

Тауардың жеткізілгенін растайтын, тиісінше

түрде ресімделген мынадай құжаттар уақтылы

ұсынылған жағдайда жүргізіледі:
3.2.1. Жеткізушінің шот-фактурасы Қазақстан

Республикасының салық заңнамасына сәйкес

ҚҚС салу есебімен теңгемен жазылады. Шот-

фактура Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдау-

тапсыру Актісі мерзімінен ерте емес жасалады.
3.2.2. шығыс жүкқұжаты  түпнұсқасы;

3.2.3. өзара есеп айрысуларды салыстыру

актісі, екі Тараптың уәкілетті өкілдері қол

қойғанда, Тауарды толық көлемде жеткізуде,

Тауарды  партиямен жеткізу қарастырылған 

3.1. Нақты жеткізілген Өнім үшін Шарт бойынша

төлем Шарттың 15-бөлімінде көрсетілген Өнім

берушінің
тауарды партиямен жеткізуде (егер, тауар 

жеткізілуі партиямен немесе белгіленген мерзім 

ішінде жеткізу шартпен қарастырылған 

жағдайда) және де Тауарды қабылдау-тапсыру 

актісіне қол қойған, санымен қатар Тапсырыс 

берушінің талаптарына сәйкес ресімделген және 

Шарттың 3,2 т. көрсетілген Жеткізіп берушінің 

шот-фактурасы және басқа да құжаттарды 



4.5.7. Тауарды дайындауда басшылыққа

алынған, өнімді буып-түюге, сақтауға,

тасымалдауға және пайдалануға қойылатын

талаптар бар нормативтік құжаттардың 
4.6. Шарт бойынша жеткізілетін Тауар Жеткізіп

беруші тапсырған және Тапсырыс беруші

қабылдаған болып саналады:

4.5.2. салмақ (таза және жалпы), әр жәшіктің

және/немесе буманың нөмірі және нәрсесі

көрсетілген бума парағы (болған жағдайда);
4.5.3. Дайындаушы-зауыт берген Тауардың сапа

сертификаты – 1 түпнұсқа немесе нотариалды

куәландырылған  көшірмесі;
4.5.4. техникалық құжаттама – төлқұжаттың,

пайдалануға жетекшіліктің және босалқы

бөлшектер каталогының, егер мұндай каталогты

жасаушы зауыт ойластырған болса, бір-бір 
4.5.5. тауардың шығу сертификаты – 1 түпнұсқа

немесе нотариалды куәландырылған 1 

4.5.6. сертификациялау саласында Қазақстан

Республикасының аккредитті органымен

берілген Тауардың сәйкестік сертификатының

нотариалды куәландырылған көшірмесін немесе

түпнұсқасын. Егер, Қазақстан Республикасының

заңнамасына сәйкес міндетті

сертификациялауға жатпайтын тауар болған

жағдайда, онда Қазақстан Республикасы

заңнамасына сәйкес міндетті

сертификациялауға жатпайтын тауар ретінде

Қазақстан Республикасы мемлекетті өкілетті 

4.3. Тауарды қабылдау Тапсырыс берушінің

қоймасына Жеткізіп берушінің өкілінің

қатысуымен Тауардың нақты жеткізілу кезінен 2

жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады, Жеткізіп

берушінің өкілі Тапсырыс берушіге Тауарды

жеткізу орнында Тауарды тапсыруға сенімхат

ұсынуға міндетті. Егер Жеткізіп беруші Тауарды

қабылдау кезінде өз өкілінің қатысуын

қамтамасыз етуге мүмкіндігі болмаған жағдайда,

Жеткізіп беруші қабылдауды Жеткізіп беруші

өкілінің қатысуынсыз қабылдауды жүзеге

асыруына келісімі туралы хат ұсынуға міндетті.

Мұндай жағдайда Тапсырыс беруші Шартта

көрсетілген Жеткізіп берушінің мекен-жайына 
4.4 Тауар сапасына, санына және жеткізу

мерзіміне Таспсырыс берушінің шағымы

болмаған жағдайда, Тауарды қабылдауды

растауға Тараптар қабылдау-тапсыру Актісіне

қол қояды. Тапсырыс берушінің Тауарды шолып

қарау кезінде табылған Тауар сапасына ескертуі

болған жағдайда, және Тауарды қабылдаудан

бас тартқанда, Тапсырыс берушімен қабылдау-

тапсыру Актісіне қол қойылмайды, ал сапасыз

Тауар Жеткізіп берушіге, Шартқа сәйкес басқа

Тауарға айырбастау үшін қайтарылады,

Тапсырыс берушінің көрсеткен мерзіміне.

Сонымен қатар жалпы жеткізіп беру мерзімі

Шартта көрсетілген мерзімнен аспауы тиіс.

Тауарды қайтару үшін Жеткізіп берушімен

келтірілген Тапсырыс берушінің шығындары, 
4.5. Өнімді қабылдау кезінде жеткізу орнында

Өнім беруші Тапсырыс берушіге мына 

4.5.1. шот-фактура мен жүкқұжаттың

тұпнұсқасын, тауардың атауы,бағасы мен

өлшем бірлігі Шарттың №1 Қосымшасына 



6.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өзі

жеткізген Тауар үшінші тұлғалардың кез келген

құқығынан және талаптарынан ада екендігіне 

6.6. Поставщик гарантирует Заказчику, что

поставляемый им Товар свободен и будет

свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
6.7. Өнім беруші Шарт аясында жеткізілген

Тауар, егер Шартпен өзгеше көзделмесе, жаңа,

пайдаланылмаған, құралымы және

материалдары барлық соңғы жетілдіруді

білдіретін аса жаңа не жаппай үлгіде екендігіне

кепілдік береді. Өнім беруші Шарт бойынша

жеткізілген Тауар жеткізілген Тауарды

пайдалану мақсаты бойынша және пайдалану

жөніндегі нұсқаулыққа сай қолдану кезінде

құралымымен, материалдарымен немесе 

6.7. Поставщик гарантирует, что Товар,

поставленный в рамках Договора, является новым,

неиспользованным, новейшей либо серийной

моделью, отражающей все последние модификации

конструкций и материалов, если Договором не

предусмотрено иное. Поставщик также гарантирует,

что Товар, поставленный по Договору, не будет

иметь дефектов, связанных с конструкцией,

материалами или работой, при использовании

поставленного Товара по назначению и согласно 

6.1. Өнім беруші Тауардың бүкіл көлеміне ол

жеткізілетін күннен бастап  бір жыл  бойы 

6.1. Поставщик предоставляет гарантию на весь

объем Товара в течение  одного года с даты его 

6.2. Кепілдік мерзімі аясында Жеткізуші ақаулы

Тауарды өз есебінен және тәуекелімен 

6.2. В рамках гарантийного срока Поставщик

обязуется за свой счет и риск осуществить замену 

6.3. Ақаулы Тауардыі ауыстыру мен жеткізу Өнім 

беруші себінен жүзеге асырылады.

Ауыстырылған Тауарды жеткізу ережесі

Шартпен келісілген жеткізу ережелеріндегідей.

6.3. Замена и поставка Товара взамен дефектного

осуществляется за счет Поставщика. Условия

поставки замененного Товара аналогичны условиям

поставки, оговоренным Договором.
6.4. Жеткізіп беруші № 2 Қосымшаға сәйкес

Тауардың техникалық ерекшеліктері сапасына

сәйкес Тапсырыс берушіге кепілдік береді,

Тауарды сатып алуды жүргізу талаптарына

сәйкес. Тауарды толық көлемде жеткізгенде,

Жеткізіп беруші Шарттың аяқталуына дейін

Тауардың жағдайы туралы Тапсырыс берушіге 

6.4. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие

качества Товара технической спецификации

согласно Приложения № 2, в соответствии с

условиями проведенной закупки Товара. Поставщик

принимает обязательство по предоставлению

Заказчику отчета о местном содержании в Товарах

до окончания срока действия Договора, при поставки 
6.5 Жеткізілетін Тауардың сапасы Қазақстан

Республикасында қолданыстағы нормативтік

құжаттар талаптарына сәйкес және зауыт-

әзірлеуші құжаттамасына сәйкес расталады.

Жеткізуші жеткізілетін Тауардың 2021 жылдан 

6.5. Качество поставляемого Товара должно

соответствовать требованиям нормативных

документов, действующих в Республике Казахстан и

подтверждаться соответствующей документацией

завода-изготовителя. Поставщик обязан поставить 

5. ТАУАРДЫІ БУЫП-ТҮЮ ЖӘНЕ ТАҢБАЛАУ 5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА

5.1. Жеткізіп беруші соңғы жеткізу орынына

жеткізу кезінде Тауарды зақымданудан және

бүлінуден сақтайтын қаптамада болуын

қаматамасыз етуі тиіс. Қаптама қарқынды көтеру-

транспорттық өңдеуде және тасмалдау кезіндегі

ықпалда қандайда бір шектеусіз шыдамды 

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара,

способную предотвратить его от повреждения или

порчи во время перевозки к конечному месту

назначения. Упаковка должна выдерживать, без

каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-

транспортную обработку и воздействие во время 
5.2 Қаптама және таңбалау Тапсырыс

берушінің белгілеген талаптарына сәйкес қатаң

сақталуы керек. Қаптама экспорттық қаптамалар

стандартына сәйкес және Тапсырыс берушіге

дейін Тауарды жеткізуде бүтіндігін және әртүрлі 

5.2. Упаковка и маркировка должны строго

соответствовать специальным требованиям,

определенным Заказчиком. Упаковка должна

соответствовать стандартам экспортной упаковки и

обеспечивать целостную доставку Товара до 
5.3. Жеткізіп беруші өз күшімен және өз

құралдарымен мезгілінде және бұзылмауын

сақтай отырып Тауарды Шарт бойынша жеткізу

орынында түсіруді қамтамасыз етеді.

5.3. Поставщик в срок и с соблюдением сохранности

обеспечит своими средствами и за свой счёт

разгрузку в месте назначения поставляемый по

настоящему Договору Товар.
6. ТАУАР  КЕПІЛДІКТЕРІ 6. ГАРАНТИИ НА ТОВАР

саны бойынша: Тауарды қабылдау-тапсыру

Актісінде көрсетілуіне сай;

сапасы бойынша: осы шарттың және басқа да

Қазақстан Республикасы территориясында

қолданыстағы нормативтік құжаттар

талаптарына сәйкес (МемСТ, ТШ, сапа 
4.7. Шарттың №1 қосымшасында көрсетілген

жеткізу орнында Тауарды қабылдау-тапсыру

Актісі жасалған күн Тауар жеткізілген күн болып 



7.6 Тапсырыс беруші кондицияға сәйкес емес

(сапасыз) Тауарды жеткізгеніне байланысты

кондицияға сәйкес емес (сапасыз) Тауардың

құнынан 10% мөлшерінде айыппұл талап етуге

құқылы, Шарт бойынша төлемнің Жеткізіп

берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы арқылы, ол 

7.6 За поставку некондиционного (некачественного)

Товара Заказчик вправе требовать оплатить штраф

в размере 10% от суммы некондиционного

(некачественного) Товара, путем удержания из

причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о

чем Поставщику будет направляться 
7.7 Шартпен қарастырылмаған, Тараптар

жауапкершілігі шаралары Қазақстан

Республикасы аумағында қолданыстағы

азаматтық заңнамалар нормасына сәйкес 

7.7 Меры ответственности Сторон, не

предусмотренные в Договоре, применяются в

соответствии с нормами гражданского

законодательства, действующего на территории 
7.8 Сонымен қатар айыппұл (тұрақсыздық

айыбы) төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша

оларға жүктелген міндеттемелерден немесе 

7.8 При этом уплата штрафа (неустойки) не

освобождает Стороны от выполнения возложенных

на них обязательств по настоящему Договору или 
7.9 Жеткізіп берушінің құпия ақпаратты

жарияламау туралы міндеттемесін

сақтамағанына байланысты, Тапсырыс беруші

жеткізіп берушіден Шарт сомасының 1%

мөлшерін төлеуді талап етуге құқылы, Шарт

бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі 

7.9 За несоблюдение Поставщиком обязательства о

неразглашении конфиденциальной информации,

Заказчик вправе требовать от поставщика оплату в

размере 1% от суммы Договора, путем удержания из

причитающейся Поставщику оплаты по Договору, о

чем Поставщику будет направляться 
8. ШАРТТЫҢ ОРЫНДАУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1 Тауарды жеткізу мерзімі бұзылған жағдайда

Тапсырыс беруші мөлшерлі өсімақы талап етуге

құқылы кешіктірілген әр күн үшін Тауардың

жеткізілмеген (толық жеткізілмеген) бөлігіне өз

құнынан 0,01 %-ын. Өсімақының жалпы сомасы

Тауардың толықтай жеткізілмеген бөлігінің 10 %-

нан аспауы тиіс, Шарт бойынша төлемнің

Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы 

7.1 За нарушение сроков поставки Товара, Заказчик

вправе требовать оплату пени в размере 0,01 % от

стоимости не поставленной (недопоставленной)

части Товара за каждый день просрочки. Общая

сумма пени не может превышать 10 % стоимости

недопоставленной части Товара, путем удержания

из причитающейся Поставщику оплаты по Договору,

о чем Поставщику будет направляться 
7.2 Тауарды түгелдей немесе бөлшектей

жеткізуден бас тартқанда немесе мүмкін

болмағанда, тек Шарттың 9 тарауында

қарастырылғандай, Тапсырыс беруші Жеткізіп

берушіден Тауардың жеткізілмеген (толық

жеткізілмеген) бөлігіне өз құнынан 15 %

мөлшерінде айыппұл талап етуге құқылы, Шарт

бойынша төлемнің Жеткізіп берушіге тиесілі 

7.2 В случае отказа или невозможности поставки

всей или части Товара, кроме случаев,

предусмотренных в главе 9 настоящего Договора,

Заказчик вправе требовать от Поставщика оплаты

штрафа в размере 15 % от суммы не поставленной

(недопоставленной) части Товара, путем удержания

из причитающейся Поставщику оплаты по Договору,

о чем Поставщику будет направляться 
7.3 Осы Шарттың 6.8 тармағында көрсетілген

жарамсыз Тауарды ауыстыру мерзімінің

бұзылуына байланысты, Тапсырыс беруші

Жеткізіп берушіден ақаулы деп табылған

Тауардың өз құнынан 10 % мөлшерінде айыппұл

талап етуге құқылы, Шарт бойынша төлемнің

Жеткізіп берушіге тиесілі бөлігінен ұсталуы 

7.3. За нарушение сроков замены бракованного

Товара, указанных в пункте 6.8 настоящего

Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика

оплаты штрафа в размере до 10 % от стоимости

Товара, поставленного с дефектом, путем

удержания из причитающейся Поставщику оплаты по

Договору, о чем Поставщику будет направляться 
7.4 Осы Шарттың 4,3 тармағына сәйкес Тауарды

қабылдау мерзімінің бұзылуына байланысты,

Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден

кешіктірілген әр күн үшін жеткізілген Тауардың

өз құнынан 0, 01 % өсімақы төлеуін, бірақ 

7.4 За нарушение срока приемки Товара согласно

пункту 4.3 настоящего Договора, Поставщик вправе

требовать от Заказчика выплаты пени в размере

0,01% от суммы поставленного Товара за каждый

день просрочки, но не более 10% от суммы 
7.5 Осы Шарт бойынша төлем мерзімінің

бұзылуына байланысты Жеткізіп беруші

Тапсырыс берушіден кешіктірілген әр күн үшін

жеткізілген Тауардың өз құнынан 0,01% өсімақы

төлеуін, бірақ жеткізілген Тауардың құнынан 

7.5 За нарушение сроков оплаты по настоящему

Договору Поставщик вправе требовать пеню в

размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый

день просрочки. Общая сумма пени не может

превышать 10 % от суммы задолженности.

6.8 Тауардың жарамсыздығы анықталған

жағдайда, Жеткізіп беруші Тапсырыс берушіден

Тауардың жарамсыздығын анықтағаны туралы

хабарлама алғаннан кейін жарамсыз Тауарды

30 (отыз) күн ішінде ауыстыруды жүргізеді.

Тапсырыс берушінің анықтағанымен, ұйымның

өкілетті, тәуелсіз сараптамасының жүргізілуімен

жарамсыздық фактісі актімен расталады.

Сараптама жүргізу және жарамсыз тауарды 

6.8 При обнаружении брака в Товарах, Поставщик

производит замену забракованных Товаров в

течение 30 (тридцати) дней с момента получения

извещения Заказчика об обнаруженном браке в

Товарах. Факт брака подтверждается актом

независимой, уполномоченной экспертизы

проведенной организацией, определенной

Заказчиком. Все расходы, связанные с проведением

экспертизы и заменой забракованного товара 
Жарамсыз Тауарды ауыстыру бойынша көлік

шығындары Жеткізіп берушімен төленеді.

Транспортные расходы по замене забракованного

Товара оплачиваются Поставщиком.

7. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



9.2. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау

мерзімі тежеусіз күш жағдаяттары, осы

жағдаяттардан туындаған салдарлар орын

алатын уақыт бойына барабар созылады.

9.2. Срок исполнения обязательств по Договору

отодвигается соразмерно времени, в течение

которого действовали обстоятельства

непреодолимой силы, а также последствия, 

8.4 Тапсырыс беруші жеткізіп берушімен

шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған

жағдайда, шартық міндеттемелерді орындауды

бұзғаны үшін және осыған орай шығындарына

байланысты Жеткізушіге аударылған Шарт

бойынша айыппұл сомасын шарттық

орындауларды қамтамасыз етуге енгізген

сомадан ұстап қалуға құқылы. Шартты

орындауды қамтамасыз етудің қалған сомасын

Жеткізіп берушіге олардың шарт бойынша өз

міндеттемелерін толық және тиісті орындаған

күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күн ішінде,

сонымен қатар шарт талаптарын бұзуды жоюға

жіберілген және мүмкін жоюлардан соң, (ондай 

8.4 В случае нарушения Поставщиком исполнения

договорных обязательств Заказчик вправе удержать

из суммы внесенного обеспечения исполнения

договора сумму штрафов по Договору, начисленную

Поставщику за нарушение исполнения им

договорных обязательств и возникших в связи с этим

убытков. Оставшаяся сумма обеспечения

исполнения договора возвращается Поставщику в

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты

полного и надлежащего исполнения им своих

обязательств по Договору, а также устранения им

допущенных и возможных к устранению нарушений

условий договора (в случае допущения таких

нарушений) без внесения его в Перечень  
8.5 Жеткізіп берушінің өз бетімен айыппұл

санкцияларын толық төлеген жағдайда,

Тапсырыс берушімен шарттық орындауларды

қамтамасыз ету ұсталмайды және Холдингтің

сенімсіз әлеуетті жеткізушілер (жеткізіп 

8.5. В случае полной оплаты штрафных санкций

самостоятельно Поставщиком, обеспечение

исполнения договора Заказчиком не удерживается и

поставщик не вносится в Перечень ненадежных

потенциальных поставщиков (поставщиков) 
8.6 Егер шартық міндеттемелерді Жеткізіп

берушінің орындамауына байланысты осы Шарт

бұзылғанда, Тапсырыс беруші Шарттық

орындауларды қамтамасыз етуді қайтармайды.

8.6 Заказчик не возвращает обеспечение

исполнения Договора, если настоящий Договор

расторгнут в связи с невыполнением Поставщиком

договорных обязательств.
9.ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ

(ФОРС-МАЖОР)
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС-МАЖОР)
9.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін ішінара

немесе толық орындамағаны үшін, егер ол

тежеусіз күш жағдаяттарының (су тасқыны, жер

сілкінісі, мемлекеттік органдардың

міндеттемелерді орындауға тыйым салатын

және/немесе әлдеқалай өзге түрде бөгет

жасайтын нормативтік құқықтық кесімдер

немесе өкімдер шығаруы) салдарынан болса,

бұл жағдаяттар Тараптардың кез келгеніне Шарт

бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за

частичное или полное неисполнение своих

обязательств по Договору, если оно явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы

(наводнение, землетрясение, издание нормативных

правовых актов или распоряжений государственных

органов, запрещающих или каким-либо иным

образом препятствующих выполнению

обязательств), при условии, что эти обстоятельства

сделали невозможным исполнение любой из Сторон 

8.1. Өнім беруші осы шартты жасаған күннен

бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде

тендерлік құжаттаманың шартына сәйкес, Шарт

бағасынан 3 % (үш) пайыздық мөлшерде

Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді

[қамтамасыз ету сомасы] мөлшерде енгізеді.

Өнім беруші Шартты орындауды қамтамасыз 

8.1. Поставщик вносит обеспечение исполнения

Договора в размере 3 % (трех) процентов от цены

договора в соответствии с условиями тендерной

документации в течение 20 (двадцати ) рабочих дней

со дня заключения настоящего договора. Поставщик

вправе выбрать один из следующих видов

обеспечения исполнения Договора:
1) Өнім берушінің банкілік есебіне жіберілетін

кепілдік ақшалы жарна.

1) гарантийный денежный взнос, который вносится

на банковский счет Заказчика;

2) Өнім берушінің талаптарын

қанағаттандыратын «шарт бойынша міндеттер

толық орындалғанға дейін» әрекет ету

мерзімімен үлгідегі банкілік кепілдік, (егер

банкілік кепілдік белгілі бір мерзімге дейін

әрекет етумен ұсынылса, онда банкілік 

2) банковскую гарантию по форме,

удовлетворяющей условиям Заказчика, со сроком

действия «до полного исполнения обязательств по

договору» (В случае предоставления банковской

гарантии со сроком действия до определенного

числа, такая форма банковской гарантии считается 
8.2. Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы шарт

бойынша олардың өз міндеттерін толық және

қажетті түрде орындаған мерзімінен бастап, 15

(он бес) жұмыс күні ішінде шартты қамтамасызе 

8.2 .Заказчик возвращает внесенное обеспечение

исполнения Договора поставщику в течение 15

(пятнадцати) рабочих дней с даты полного и

надлежащего исполнения  им своих обязательств по 
8.3 Егер Жеткізіп беруші Шартың 8.1 т.

көрсетілген мерзімінде, Шарт жасасып, Шарттың

орындалуына қамтамасыз ету енгізбеген

жағдайда, онда ол сатып алулар туралы Шарт

жасасудан бас тарты деп табылады.

Сатып алулар туралы, әлеуетті жеткізуші Шарт

жасасудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс 

8.3 В случае если Поставщик в сроки,

установленные в п.8.1 Договора, заключив Договор,

не внес обеспечение исполнения Договора, то он

признается уклонившимся от заключения Договора о

закупках.

В случае признания потенциального поставщика

уклонившимся от заключения договора о закупках, 



Шарт бойынша хат-хабар алмасу үшін Тараптар

бір-біріне өзге де мекенжайларды (мекенжайды) 

Стороны могут сообщить друг другу и иные адреса

(адрес) для обмена корреспонденцией по Договору.

Мекенжайы: 070002,Қазақстан Республикасы,

Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов

көш.,10

Адрес: 070002, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.

Бажова,10
Телефон: (7232) 75-20-51 Телефон: факс /  тел.: (7232) 75-20-51

Электронды поштаның мекенжайы: Адрес электронной почты:

Өнім беруші  –  ____________ Поставщик – _______________

Мекенжайы: Адрес:

12. ХАТ-ХАБАРЛАР

12.1. Шарт бойынша барлық қатынас құжатында

Шарт нөмірі көрсетіле отырып, Тараптардың 

12.1. Все коммуникативные документы по Договору

должны иметь реквизиты Сторон с указанием 

12.2. Шарт бойынша Тараптардан талап етілетін

немесе талап етілуі мүмкін кез келген

хабарлама немесе хабар жазбаша түрде

беріледі және тапсырыс хатпен немесе

курьерлік қызметтің көмегімен жіберіледі. Жедел

жіберу керек болған жағдайда, көрсетілген хат-

хабар оның жеткізілгенін тіркеуді көздейтін

факспен, электронды почтаның немесе өзге де

телекоммуникациялық байланыс құралдарының

көмегімен берілуі мүмкін, кейін ол міндетті түрде 

12.2. Любые уведомления или сообщения, которые

требуются или могут потребоваться от Сторон по

Договору, представляются в письменном виде и

направляются заказным письмом или с помощью

курьерской службы. В случае срочности, указанная

корреспонденция может быть передана по факсу, с

помощью электронной почты или иных

телекоммуникационных средств связи,

предусматривающих регистрацию ее доставки, с

обязательным последующим отправлением ее 
Шарт бойынша хат-хабар Тараптардың мына

мекен-жайларына жіберілуге тиіс:

Корреспонденция по Договору должна направляться

по следующим адресам Сторон:

Тапсырыс беруші – Заказчик  -

10.1. Тараптар арасында Шарт бойынша

туындайтын барлық дау мен келіспеушілік 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между

Сторонами по Договору, разрешаются путем 

10.2. Тараптар арасында даулар мен

келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу

мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан

Республикасы заңнамасы бойынша Тапсырыс

берушінің орналасқан жері бойынша сотта 

10.2. В случае невозможности решения споров и

разногласий между Сторонами путем переговоров

они подлежат рассмотрению в суде по месту

нахождения Заказчика по законодательству

Республики Казахстан.
10.3. Тараптардың Шартпен реттелмеген өзара

қарым-қатынастары Қазақстан

Республикасының заңнамасымен реттеледі.

10.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные

Договором, регулируются законодательством

Республики Казахстан.
11. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

11.1. Тапсырыс беруші Шарт бойынша Жеткізіп

берушіге беретін құжаттама және кез келген

ақпарат Шарттың қолданылу мерзімі ішінде

құпия болып табылады, сондай-ақ ол аяқталған

соң 3 (үш) жыл бойы, Жеткізіп беруші оларды

жалпы мәлімет үшін жарияламайды

және/немесе таратпайды, сондай-ақ Шарт

бойынша ақпаратты Қазақстан

Республикасының заңнамасына сәйкес талап

етуге құқығы бар уәкілетті мемлекеттік 

11.1. Документация и любая информация,

передаваемая Заказчиком Поставщику по Договору,

являются конфиденциальными в течение срока

действия Договора, а также в течение 3 (трех) лет

после его истечения, и не будут публиковаться и/или

распространяться Поставщиком для всеобщего

сведения, а также передаваться третьим лицам без

предварительного письменного согласия Заказчика,

за исключением уполномоченных государственных

органов, имеющих право требовать информацию по 

9.3. Тежеусіз күш жағдаяттары туындаған ретте

Тараптардың кез келгені осы жағдаяттардың

басталғаны туралы басқа Тарапқа олар

басталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн

ішінде жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Осы

жағдаяттарды уәкілетті мемлекеттік орган

немесе Сауда-өнеркәсіп палатасы растауға тиіс.

9.3. Любая из Сторон, при возникновении

обстоятельств непреодолимой силы, обязана в

течение 5 (пяти) календарных дней с даты их

наступления информировать другую Сторону о

наступлении этих обстоятельств в письменном виде.

Данные обстоятельства должны быть подтверждены

уполномоченным государственным органом или 
9.4. Хабарламау немесе кеш хабарлау Тарапты

Шарт бойынша міндеттемелерін орындамағаны

үшін жауапкершіліктен босататын негіз ретінде

жоғарыда көрсетілген кез келген жағдаятқа

сілтеме жасау құқығынан айырады.

9.4. Не уведомление или несвоевременное

уведомление лишает Сторону права ссылаться на

любое вышеуказанное обстоятельство, как на

основание, освобождающее от ответственности за

неисполнение обязательств по Договору.
9.5. Егер Тараптардың міндеттемелерді толық

немесе ішінара орындауы мүмкін еместігі 2 (екі)

айдан астам орын алатын болса, онда

Тараптардың Шартты бұзуға және өзара есеп 

9.5. Если невозможность полного или частичного

исполнения обязательств Сторонами будет

существовать свыше 2 (двух) месяцев, то Стороны

имеют право расторгнуть Договор и произвести 
10. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



14.1. Тапсырыс беруші кез келген уақытта бір

тараптан оның ары қарай орындалуының тиімді

еместігіне, немесе Жеткізіп берушінің Шарт

талаптарын бұзуына байланысты Шартты бұзуға 

14.1. Заказчик вправе в любое время в

одностороннем порядке расторгнуть Договор в силу

нецелесообразности его дальнейшего исполнения,

либо в случае нарушения Поставщиком условий 
14.2 Бір тараптан Шарты мезгілінен бұрын

бұзған жағдайда, Тапсырыс берушіден шарттың

болжанған бұзылу күніне дейін Жеткізіп беруші

атына 30 (отыз) жұмыс күн ішінде тиісті жазбаша

хабарлама жолдайды.

14.2 В случае досрочного расторжения Договора в

одностороннем порядке, Заказчиком в адрес

Поставщика направляется соответствующее

письменное уведомление за 30 (тридцать)

календарных дней до предполагаемой даты 
14.3. Тапсырыс беруші Өнім берушіге кел

келген уақытта бір тарапта, қандай да бір

шығындары мен залалдарын өтеусіз, Өнім

берушіге тиісті жазбаша хабарлама жолдап, 

14.3. Заказчик может в любое время в

одностороннем порядке расторгнуть Договор без

возмещения Поставщику каких – либо расходов и

убытков, направив Поставщику соответствующее 
1)  банкрот немесе төлемге қабілетсіз болса; 1) становится банкротом или неплатежеспособным;

2) сатып алу туралы шартының сатып алу

жоспарында алдыңғы жоспарланған сомасынан

не көлемнен аспайтын сома мен көлемге кемуі

немесе ұлғайуында, тауарлары сатып алу

көлемінің қажеттіліктің кемуі немесе ұлғайуына

байланысты,сонымен қатар шарттың орындалу

мерзімін қажетті өзгерту бөлігінде, сатып алу

шартында көрсетілген тауардың бірлігіне бағаны

өзгертпейтін талаппен. Тауарларды сатып

алудың бекітілген шартын мұндай өзгерту,

сатып алудың жылдық жоспарында осы

тауарларды сатып алу үшін көзделген сома 

2) в части уменьшения либо увеличения суммы

договора о закупках на сумму и объем, не

превышающих первоначально запланированных в

плане закупок, связанной с уменьшением либо

обоснованным увеличением потребности в объеме

приобретаемых товаров, а также в части

соответствующего изменения сроков исполнения

договора, при условии неизменности цены за

единицу товара, указанной в заключенном договоре

о закупках. Такое изменение заключенного договора

о закупках товаров допускается в пределах сумм и

объемов, предусмотренных для приобретения 
3) егер жеткізіп беруші тауарларды сатып алу

туралы жасалған шартты орындау үдерісінде

бірлік бағасын өзгермейтіндігі шартымен

неғұрлым үздік сапалы және (немесе)

техникалық сипаттамалары, болмаса мерзімі

және (немесе) тауарды жеткізу шартын ұсынған

жағдайда, тауарды сатып алу туралы шарт 

3) в случае, если поставщик в процессе исполнения

заключенного с ним договора о закупках товаров

предложил при условии неизменности цены за

единицу более лучшие качественные и (или)

технические характеристики либо сроки и (или)

условия поставки товаров, являющихся предметом

заключенного с ним договора о закупках товаров;
13.2 Сатып алулар шартына енгізілетін

толықтырулар мен өзгертулер шарттың

бөлінбес бөлігі болып табылатын шартқа

қосымша жазбаша  келісімдер ретінде 

13.2 Изменения и дополнения, вносимые в договор о

закупках, оформляются в виде дополнительного

письменного соглашения к договору, являющегося

неотъемлемой частью договора.
13.3 Жасалған сатып алу шартына не жобаға ,

осы шартпен қарастырылмаған, өнім берушіні

талғау үшін негіз болып саналатын, өткізілетін

(өткізілген) сатып алулардың шарты мазмұнын

не (немесе) сөйлемдерін өзгертуі мүмкін,

өзгертулерге жол берілмейді.

13.3 Не допускается вносить в проект либо

заключенный договор о закупках изменения, которые

могут изменить содержание условий проводимых

(проведенных) закупок и (или) предложения,

явившегося основой для выбора поставщика, по

иным основаниям, не предусмотренным настоящим 
14. БАСҚА ДА ЕРЕЖЕЛЕР 14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.3. Тапсырыс хатпен немесе курьерлік

қызметпен жіберілген хат-хабар басқа Тарапта

оның жеткізілгенін растайтын пошта

бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің

мөртабаны басылған хабарлама болған

жағдайда, ол жіберілген Тарап алған күні

(сағатта) жеткізілген болып есептеледі.

Жеткізілгенін тіркеуді көздейтін факспен,

электронды поштаның немесе өзге де

телекоммуникациялық байланыс құралдарының

көмегімен жіберілген хат-хабар Шарттың 12.2

тармағының талаптары сақталған жағдайда, ол 

12.3. Корреспонденция, отправленная заказным

письмом или курьерской службой, считается

доставленной в день (час) получения ее Стороной,

которой она адресована, при условии наличия у

другой Стороны уведомления со штампом почтового

отделения или курьерской службы подтверждающего 

ее доставку. Корреспонденция, отправленная по

факсу, с помощью электронной почты или иных

телекоммуникационных средств связи,

предусматривающих регистрацию ее доставки,

считается доставленной в день (час) ее передачи

Стороне, которой она адресована, при соблюдении 
13. ШАРТҚА ӨЗГЕРТУЛЕР ЕНГІЗУ ШАРТТАРЫ 13. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
13.1 Сатып алу туралы жасалған шартына

өзгертулер енгізу тараптардың өзара келісімімен 

келесі жағдайларда рұқсат етіледі:

13.1 Внесение изменений в заключенный договор о

закупках допускается по взаимному согласию сторон

в следующих случаях:
1) Егер сатып алу туралы шартын орындау

процесінде сатып алудың ұқсас тауарлары,

жұмыстары, қызметтері бағалары азаю жағына

өзгерсе, осыған сәйкес

тауарлар,жұмыстар,қызметтер және шарттың  

1) в части уменьшения цены на товары, работы,

услуги и соответственно суммы договора о закупках,

если в процессе исполнения договора о закупках

цены на аналогичные закупаемые товары, работы,

услуги изменились в сторону уменьшения;



Тапсырыс беруші: Заказчик:

e-mail: e-mail:

____________________________________

м.о. / м.п.

e-mail: e-mail:

____________________________________

м.о. / м.п.

Должность Руководитель Поставщика

Договор визировали: / Келісім-шартқа бұрыштама қойғандар:

[РННКонтрагента], [БИНКонтрагента] [РННКонтрагента],  [БИНКонтрагента]

[БанковскийСчетКонтрагента]  

[БанкCчетаКонтрагента] 

[АдресБанкаСчетаКонтрагента],  

ИИК:[БанковскийСчетКонтрагента] в 

[БанкCчетаКонтрагента] 

[АдресБанкаСчетаКонтрагента], 
заң. тұлғаны қайта тіркеу туралы куәл. Серия __ свид. о перерег.юр. лица серия __ № _______

факс / [ТелефонКонтрагента] факс / [ТелефонКонтрагента]

ЭлектроннаяПочтаКонтрагента ЭлектроннаяПочтаКонтрагента

Заместитель Председателя Правления - 

Коммерческий директор /
Басқарма төрағасының орынбасары - 

Коммерциялық директор Жиенбай О.С.

Өнім беруші: Поставщик:

Мекенжайы: [АдресКонтрагентаКаз] Адрес: [АдресКонтрагента]

ПолноеНаименованиеКонтрагентаКаз ПолноеНаименованиеКонтрагента

KZ666017151000001608 в  в банке АО 

"Народный банк Казахстана" ,  БИК HSBKKZKX

KZ666017151000001608 в  в банке АО "Народный 

банк Казахстана" ,  БИК HSBKKZKX

заң.тұлғаны қайта тіркеу туралы анықтама справка о гос. перерег. юр. лица от 04.03.2021 г.

ҚҚС бойынша куәл. :  серия 18001,  № 0574561, 

от 04.03.2021

Свид. по НДС:  серия 18001,  № 0574561, от 

04.03.2021

факс /  тел.: (7232) 75-20-51 факс /  тел.: (7232) 75-20-51

headoffice@ekrec.kz headoffice@ekrec.kz

14.10. Шарт тараптардың қол қойған мезгілінен

бастап күшіне енеді және 31.12.2022 жылға

дейін қолданылады. Шарт әрекеті оның толық

аяқталғанына (орындалуына) дейін, сонымен

қатар міндеттемелер кепілдігімен, өзара есеп 

14.10. Договор вступает в силу с момента

подписания его сторонами и действует до 31.12.2022

года включительно. В части взаиморасчетов, а

также гарантийных обязательств, Договор действует

до их полного завершения (исполнения).
15. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, 

БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ:

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

070002,  Қазақстан Республикасы, Шығыс 

Қазақстан облысы, Өскемен қ., Бажов к-сі,10

070002, Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область,  г.Усть-Каменогорск, ул. 

«Біріккен ЭнергоСервистік Компаниясы» 

акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Объединённая 

ЭнергоCервисная Компания"
РНН 181600059211,  БИН / ИИН 990340002992 РНН 181600059211,  БИН / ИИН 990340002992

14.5. Шартқа қол қойылғаннан кейін Шарт

бойынша барлық алдыңғы ауызша және

жазбаша нысандағы келіссөздердің күші 

14.5. После подписания Договора все предыдущие

переговоры в устной и письменной форме по

Договору утрачивают силу.
14.6. Шартқа барлық өзгеріс пен толықтыру,

егер олар жазбаша нысанда жасалып,

Тараптардың осыған уәкілетті қолдарын қойса

және Тараптардың мөрлерімен куәландырылса, 

14.6. Все изменения и дополнения к Договору будут

иметь силу, если они совершены в письменной

форме, подписаны уполномоченными на это

представителями Сторон и заверены печатями 
14.7. Тараптардың Шарт бойынша өз

міндеттерін бұған басқа Тараптың алдын ала

жазбаша келісімінсіз, Тараптардың заңды құқық

мирасқорларын қоспағанда, үшінші тұлғаларға 

14.7. Стороны не вправе, без предварительного

письменного согласия на то другой Стороны,

передавать свои обязанности по Договору третьим

лицам, за исключением законных правопреемников 
14.8. Қайсыбір Тараптың заңды мекен-жайы

және басқа деректемелері өзгерген жағдайда,

ол осындай өзгерістер кезінен бастап 2 (екi)

жұмыс күн ішінде бұл туралы басқа Тарапты өз

тарапынан қосымша келісімге сәйкес жазбаша

хабардар етуге міндетті.

14.8. В случае изменения юридического адреса и

других реквизитов какой-либо Стороны, она обязана

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента таких

изменений, письменно уведомить об этом другую

Сторону с направлением подписанного со своей

стороны соответствующего дополнительного 
14.9. Шарт бірдей заңды күші бар 2 данада, бір

данасы Жеткізіп беруші үшін, бір данасы

Тапсырыс беруші үшін, әрқайсысы қазақ тілінде

және орыс тілінде жасалады. Әркелкі түсінілген

жағдайда, Шарттың орыс тіліндегі мәтіні басым 

14.9. Договор составлен в 2 экземплярах, на

казахском и русском языках, имеющих одинаковую

юридическую силу, один экземпляр для Поставщика,

один экземпляр для Заказчика. В случае

разночтений, превалирующим будет являться текст 

14.4. Шартқа барлық қосымша оның ажырамас

бөлігі болады.

14.4. Все приложения к Договору являются его

неотъемлемой частью.



o

o

o

Начальник юридического управления

И.о Начальника УМТС

Исполнитель                     _________________



Бағас

ы
Саны

Жалпы 

құны

12,000

12,000

42,000

30,000

68,000

90,000

6,000

14,000

16,000

24,000

4,000

28,000

6,000

4,000

4,000

12,000

92,000

28,000

4,000

604101116

Автомобиль шинасы 235Х75R15

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101118

Автомобиль шинасы 235Х75 R16

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101119 Автомобиль шинасы 205/65R15 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101110 Автомобиль шинасы 235/60R17 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101111

АВТОШИНА 215/70R16C лето

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101112 Автомобиль шинасы 215/70R16C 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100114 Ауыл шаруашылық шинасы 7.50-

20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100117 Автомобиль шинасы 425/85 R21 

барлық маусымға арналған

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101100

Автомобиль шинасы 185/75R16C

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100111

Автомобиль шинасы 11.00R20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100112 Автомобиль шинасы 12.00/18 

(320-457)

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100113 Автомобиль шинасы 12.00-20 М-

93

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100107

Автомобиль шинасы 9.00R20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100109

Автомобиль шинасы 8.25R20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100110 Ауыл шаруашылық шинасы 

1065Х420-457

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100103 Автомобиль шинасы 500/70-20 

(1200Х500-508)

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100104

Автомобиль шинасы 12.00R20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604100105

Автомобиль шинасы 10.00R20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

Шарт мерзіміа № __________ Келісім-шартына № 1 Қосымша
САТЫП АЛЫНАТЫН ТАУАРЛАР ТІЗІМІ

Номенклату

ра
Тауардың атауы

Жеткізіп беру 

мерзімі

604100101 Автомобиль шинасы 400/80-21 

(1220Х400-533)

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

«БЭСК» АҚ және Контрагент атауы

жасалған Тауарлардың сатып алулар жөніндегі



54,000

105,000

6,000

4,000

4,000

16,000

4,000

12,000

6,000

8,000

16,000

4,000

4,000

6,000

4,000

4,000

4,000

2,000

4,000

28,000

13,000

604101176 Автомобиль шинасы 235/55R18 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101178

Автомобиль шинасы 12.00/18

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604102100 Ауыл шаруашылық шинасы 

15.5Х38

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101168 Автомобиль шинасы 235/70 R16 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101174 Автомобиль шинасы 185/65R15 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101175 Автомобиль шинасы 205/55R16 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101154 Автомобиль шинасы 265/65R17 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101165

Автомобиль камерасы 8.40-16

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101166 Автомобиль шинасы 235/60R17 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101151 Автомобиль шинасы 215/65R16 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101152 Автомобиль шинасы 215/65R16 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101153 Автомобиль шинасы 265/65R17 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101140 Автомобиль шинасы 235Х60 R16 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101145 Автомобиль шинасы 235Х60 R16 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101147

Автомобиль шинасы 7.50-20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101134 Автомобиль шинасы 175/70R13 

жаз

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101136 Автомобиль шинасы 175/70R13 

қыс

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101137

Автомобиль шинасы 225/75R16С

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101120

Автомобиль шинасы 205/70R16

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101121

Автомобиль шинасы 225/75R16

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604101125

Автомобиль камерасы 8.40-15

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 



7,000

2,000

4,000

12,000

Жеткізу жері:

Цена
Количе

ство

Общая 

стоимост

12,000

12,000

42,000

30,000

68,000

90,000

6,000

14,000

16,000

24,000

604100111

АВТОШИНА 11.00R20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100112

АВТОШИНА 12.00/18 (320-457)

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100113

АВТОШИНА 12.00-20 М-93

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100107

АВТОШИНА 9.00R20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100109

АВТОШИНА 8.25R20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100110

СЕЛЬХОЗШИНА 1065Х420-457

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100103
АВТОШИНА 500/70-20 (1200Х500-

508)

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100104

АВТОШИНА 12.00R20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100105

АВТОШИНА 10.00R20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

№ __________  дата договора
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Номеклатур

ный номер
Наименование Товара Срок поставки

604100101
АВТОШИНА 400/80-21 (1220Х400-

533)

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604102109 Ауыл шаруашылық шинасы 

11.2/20

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

Итого:

Қазақстан, ШҚО,  Өскемен қ., Заводская көш., 55а

Приложение № 1 к Договору о закупках товаров

между АО ОЭСК и Наименование Поставщика

604102105 Ауыл шаруашылық шинасы 28.1 

R26

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604102106 Ауыл шаруашылық шинасы 21,3-

24 530х610

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 

604102107 Ауыл шаруашылық шинасы 9,00-

16

Өтініш берген 

күннен бастап 45 

күнтізбелік күн 



4,000

28,000

6,000

4,000

4,000

12,000

92,000

28,000

4,000

54,000

105,000

6,000

4,000

4,000

16,000

4,000604101140

АВТОШИНА 235Х60 R16 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101134

АВТОШИНА 175/70R13 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101136

АВТОШИНА 175/70R13 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101137

АВТОШИНА 225/75R16С

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101120

АВТОШИНА 205/70R16

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101121

АВТОШИНА 225/75R16

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101125

АВТОКАМЕРА 8.40-15

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101116

АВТОШИНА 235Х75R15

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101118

АВТОШИНА 235Х75 R16

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101119

АВТОШИНА 205/65R15 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101110

АВТОШИНА 235/60R17 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101111

АВТОШИНА 215/70R16C лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101112

АВТОШИНА 215/70R16C зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100114

СЕЛЬХОЗШИНА 7.50-20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604100117
АВТОШИНА 425/85 R21 

всесезонная

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101100

АВТОШИНА 185/75R16C

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки



12,000

6,000

8,000

16,000

4,000

4,000

6,000

4,000

4,000

4,000

2,000

4,000

28,000

13,000

7,000

2,000

604102105

СЕЛЬХОЗШИНА 28.1 R26

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604102106

СЕЛЬХОЗШИНА 21,3-24 530х610

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101176

АВТОШИНА 235/55R18 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101178

АВТОШИНА 12.00/18

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604102100

СЕЛЬХОЗШИНА 15.5Х38

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101168

АВТОШИНА 235/70 R16 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101174

АВТОШИНА 185/65R15 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101175

АВТОШИНА 205/55R16 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101154

АВТОШИНА 265/65R17 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101165

АВТОКАМЕРА 8.40-16

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101166

АВТОШИНА 235/60R17 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101151

АВТОШИНА 215/65R16 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101152

АВТОШИНА 215/65R16 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101153

АВТОШИНА 265/65R17 лето

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101145

АВТОШИНА 235Х60 R16 зима

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки

604101147

АВТОШИНА 7.50-20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки



4,000

12,000

Место поставки:

От Заказчика: / Тапсырыс беруші: От Поставщика: / Өнім беруші:

_________________ _____________________
м.п. / м.о. м.п. / м.о.

604102109

СЕЛЬХОЗШИНА 11.2/20

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки
Итого:

Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Заводская, 55а

Жиенбай О.С. Руководитель Поставщика

604102107

СЕЛЬХОЗШИНА 9,00-16

в течение 45 

календарных дней 

с момента подачи 

заявки



От Заказчика: / Тапсырыс беруші: От Поставщика: / Өнім беруші:

_________________ _____________________

604102107 СЕЛЬХОЗШИНА 9,00-16 Не требуется

604102109 СЕЛЬХОЗШИНА 11.2/20

Согласно тех 

спецификации Не требуется

Жиенбай О.С. Руководитель Поставщика

604102100 СЕЛЬХОЗШИНА 15.5Х38 Не требуется

604102105 СЕЛЬХОЗШИНА 28.1 R26 Не требуется

604102106 СЕЛЬХОЗШИНА 21,3-24 Не требуется

604101175 АВТОШИНА 205/55R16 лето Не требуется

604101176 АВТОШИНА 235/55R18 зима Не требуется

604101178 АВТОШИНА 12.00/18 Не требуется

604101166 АВТОШИНА 235/60R17 лето Не требуется

604101168 АВТОШИНА 235/70 R16 лето Не требуется

604101174 АВТОШИНА 185/65R15 лето Не требуется

604101153 АВТОШИНА 265/65R17 лето Не требуется

604101154 АВТОШИНА 265/65R17 зима Не требуется

604101165 АВТОКАМЕРА 8.40-16 Не требуется

604101147 АВТОШИНА 7.50-20 Не требуется

604101151 АВТОШИНА 215/65R16 лето Не требуется

604101152 АВТОШИНА 215/65R16 зима Не требуется

604101137 АВТОШИНА 225/75R16С Не требуется

604101140 АВТОШИНА 235Х60 R16 лето Не требуется

604101145 АВТОШИНА 235Х60 R16 зима Не требуется

604101125 АВТОКАМЕРА 8.40-15 Не требуется

604101134 АВТОШИНА 175/70R13 лето Не требуется

604101136 АВТОШИНА 175/70R13 зима Не требуется

604101119 АВТОШИНА 205/65R15 зима Не требуется

604101120 АВТОШИНА 205/70R16 Не требуется

604101121 АВТОШИНА 225/75R16 Не требуется

604101112 АВТОШИНА 215/70R16C зима Не требуется

604101116 АВТОШИНА 235Х75R15 Не требуется

604101118 АВТОШИНА 235Х75 R16 Не требуется

604101100 АВТОШИНА 185/75R16C Не требуется

604101110 АВТОШИНА 235/60R17 зима Не требуется

604101111 АВТОШИНА 215/70R16C лето Не требуется

604100113 АВТОШИНА 12.00-20 М-93 Не требуется

604100114 СЕЛЬХОЗШИНА 7.50-20 Не требуется

604100117

АВТОШИНА 425/85 R21 

всесезонная Не требуется

604100110 СЕЛЬХОЗШИНА 1065Х420-457 Не требуется

604100111 АВТОШИНА 11.00R20 Не требуется

604100112 АВТОШИНА 12.00/18 (320-457) Не требуется

604100105 АВТОШИНА 10.00R20 Не требуется

604100107 АВТОШИНА 9.00R20 Не требуется

604100109 АВТОШИНА 8.25R20 Не требуется

604100101

АВТОШИНА 400/80-21 

(1220Х400-533) Не требуется

604100103

АВТОШИНА 500/70-20 

(1200Х500-508) Не требуется

604100104 АВТОШИНА 12.00R20 Не требуется

«БЭСК» АҚ және Контрагент атауы

жасалған Тауарлардың сатып алулар жөніндегі

Приложение № 2 к Договору о закупках товаров

между АО ОЭСК и Наименование Поставщика

№ __________  дата договора

ТЕХНИКАЛЫҚ  ЕРЕКШЕЛІКТЕР/ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номеклатур

ный номер

Полное наименование товара 

по паспорту или 

утвержденной номенклатуре 

товаров

Полная техническая 

характеристика Товара 

с указанием ГОСТов

Технический контроль или 

испытания (указать какого 

рода  проверки и 

испытания требуются, где 



м.п. / м.о. м.п. / м.о.




























