
   Баланың құқықтарын қорғау 

жөніндегі функцияларды жүзеге 

асыратын ұйымдардың тауарлары 

мен көрсетілетін қызметтерін сатып 

алу қағидаларына 3-қосымша 

 
 

                                  Конкурс туралы хабарландыру 

 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент қаласы, Әл-

Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, ғимарат №95А, электрондық пошта 

gushvshi@mail.ru.  

Сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін кызметтердің атауы; 

1. Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу (Бензин АИ-92)-лот №1 

2. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды 

сатып алу (дәрі дәрмектер сатып алу) -лот №2 

3. Шымкент қаласы ББ  "Қосалқы мектеп-интернаты"  КММ ғимараты мен 

үй-жайын ағымдағы жөндеу жұмыстары -лот №3 

4. Басқа қорларды сатып алу (Кеңсе тауарлары) -лот №4 

5. Басқа қорларды сатып алу (Шаруашылық тауарлары) -лот №5.  

6. Басқа қорларды сатып алу (Спорт тауарлары) -лот №6. 

7. Басқа қорларды сатып алу (Жұмсақ мүккәмал) лот №7 

8. Басқа қорларды сатып алу (Киім-кешек) -лот №8 

          Жоғарыдағы көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні 

таңдау бойынша конкурсты қайта өткізілетіндігі туралы хабарландыру 

жариялайды.  

Тауарлар: Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, 

ғимарат №95А, Шымкент қаласы басқармасының «Қосалқы мектеп-

интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жеткізіледі.  

1. Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу (Бензин АИ-92-2022 

жылдың наурыз желтоқсан айлары; 

2. Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды 

сатып алу (дәрі дәрмектер сатып алу) –2022 жылдың наурыз тамыз айлары; 

3. Шымкент қаласы ББ  "Қосалқы мектеп-интернаты"  КММ ғимараты мен 

үй-жайын ағымдағы жөндеу жұмыстары -2022 жылдың наурыз тамыз 

айлары; 

4. Басқа қорларды сатып алу (Кеңсе тауарлары -2022 жылдың наурыз тамыз 

айлары; 

5. Басқа қорларды сатып алу (Шаруашылық тауарлары) -2022 жылдың 

наурыз тамыз айлары; 

6. Басқа қорларды сатып алу (Спорт тауарлары) -2022 жылдың наурыз 

тамыз айлары; 

7. Басқа қорларды сатып алу (Жұмсақ мүккәмал)- 2022 жылдың наурыз 

тамыз айлары;  

8. Басқа қорларды сатып алу (Киім-кешек) -2022 жылдың наурыз тамыз 

айлары; 
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Тауарларды сатып алуға бөлінген сома. 

№1 лот Отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алу (Бензин АИ-92) 

бөлінген сома 467000 (төрт жүз алпыс жеті мың теңге) 00-тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС соммасы 50035-71 (елу мың отыз бес теңге) 71-тиын. №2 

лот Дәрілік заттарды және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды 

сатып алу (дәрі дәрмектер сатып алу) бойынша бөлінген сома 209000-00 (екі 

жүз тоғыз мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 22392-86 

(жиырма екі мың үш жүз тоқсан екі теңге) 86-тиын. №3 лот Шымкент 

қаласы ББ  "Қосалқы мектеп-интернаты"  КММ ғимараты мен үй-жайын 

ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша бөлінген сома 3300000-00 (үш 

миллион үш жүз мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 

353571-43 (үш жүз елу үш мың бес жүз жетпіс бір теңге) 43-тиын. №4 лот 

Басқа қорларды сатып алу (Кеңсе тауарлары) бойынша бөлінген сома 

2560000-00 (екі миллион бес жүз алпыс мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС сомасы 274285.71 (екі жүз жетпіс төрт мың екі жүз сексен 

бес теңге) 71-тиын. №5 лот Басқа қорларды сатып алу (Шаруашылық 

тауарлары) бойынша бөлінген сома 2764000-00 (екі миллион жеті жүз алпыс 

төрт мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 296142.86 (екі 

жүз тоқсан алты мың бір жүз қырық екі теңге) 86-тиын. №6 лот Басқа 

қорларды сатып алу (Спорт тауарлары) бойынша бөлінген сома 125000-00 

(бір жүз жиырма бес мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС 

сомасы 13392.86 (оң үш мың үш жүз тоқсан екі теңге) 86-тиын. №7 лот 

Басқа қорларды сатып алу (Жұмсақ мүккәмал) бойынша бөлінген сома 

1327000-00 (бір миллион үш жүз жиырма жеті мың теңге) 00 тиын ҚҚС қоса 

есептегенде. ҚҚС сомасы 142178.57 (бір жүз қырық екі мың бір жүз жетпіс 

сегіз теңге) 57-тиын. №8 лот Басқа қорларды сатып алу (Киім-кешек) 

бойынша бөлінген сома 17024000-00 (оң жеті миллион жиырма төрт мың 

теңге) 00 тиын ҚҚС қоса есептегенде. ҚҚС сомасы 1824000 (бір миллион 

сегіз жүз жиырма төрт мың теңге) 00-тиын. 

      Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті 

өнім берушілер конкурсқа жіберіледі. 

      Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2022 жылғы "15" 

наурыз, сағат 10-00 дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: 

Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-интернаты» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент қаласы, Әл-

Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, оқу ғимараты, 1 қабат, 

әдістемелік кабинеті 9-00-17-00 уақытта немесе www.gushvshi.kz интернет-

ресурсынан алуға болады. 

       Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді  

әлеуетті өнім берушілер Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы 

мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, 

Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, 

мына мекенжай оқу ғимараты, 1 қабат, әдістемелік кабинеті бойынша 

жібереді. 



        Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2022 жылғы 15 

наурыз, сағат 10-00. дейін мерзімді қоса алғанда. 

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2022 жылғы 15 наурыз, 

сағат 10-00 Шымкент қаласы білім басқармасының «Қосалқы мектеп-

интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, индекс 160013, Шымкент 

қаласы, Әл-Фараби ауданы, М.Маметова көшесі, №95А ғимарат, мына 

мекенжай оқу ғимараты, 1 қабат, әдістемелік кабинетте ашылады. 

      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 

8(7252)321650. 

 


