Қорытындылар туралы хаттама № 2522517-ОК1
Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің
"Охотзоопром" ӨБ" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Конкурстың № 2522517-ОК1
Конкурстың атауы Разработка проекта ЕНО расширения площади
Андасайского государственного природного заказника
Ұйымдастырушының атауы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің
"Охотзоопром" ӨБ" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Ұйымдастырушының мекенжайы Казахстан, Алматы, ВАСИЛИЙ
БАРТОЛЬДА, 157 В,
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т. А. Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы
рөлi

1

ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель
генерального директора

Төраға

2

БЕКМАНОВ НУРБЕК МАХАНОВИЧ

Сотрудник

Мүше

3

АБДРАХМАНОВ АСЫЛБЕК ЕРЛАНҰЛЫ

Сотрудник

Мүше

4

РЕШЕТИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА

Сотрудник

Хатшы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер тізбесі. Жалпы сомасы: 32282143 тг
№

Лоттың №

Лоттың атауы

Саны Бірлік
үшін
бағасы,
теңге

1

16792829-ОК2

Работы по разработке/корректировке нормативной/технической
документации/ технологических схем/паспортов, техникоэкономического обоснования и аналогичных документов

1

Сатып
алу үшін
бөлінген
сома,
теңге

32282143 32282143

Лоттың № 16792829-ОК2
Лоттың атауы Работы по разработке/корректировке
нормативной/технической документации/ технологических схем/паспортов,
технико-экономического обоснования и аналогичных документов
Конкурсқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат: 4
№

Өнім берушінің атауы

Өтінімді
БСН (ЖСН) ұсыну күні
/ СЖН/ СЕН
мен
уақыты

1

"Терра" дистанциялық байқап көру орталығы және ГИЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990240008036 28.04.2018
16:17:44.512

2

"Kazakhstan Ecology Development" жшс

081240000608 21.05.2018
08:58:42.807

3

"Казэкопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990540001595 21.05.2018
11:57:25.925

4

"GREENORDA PROJECT" ЖШС

131040001402 22.05.2018
14:58:28.311

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы
ақпарат:
№

Өтінімді
БСН (ЖСН) ұсыну күні
/ СЖН/ СЕН
мен
уақыты

Өнім берушінің атауы

1

"GREENORDA PROJECT" ЖШС

131040001402 22.05.2018
14:58:28.311

2

"Kazakhstan Ecology Development" жшс

081240000608 21.05.2018
08:58:42.807

3

"Казэкопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990540001595 21.05.2018
11:57:25.925

Конкурстық комиссиямен мынадай құжаттар сұратылған:
№

Сұрау салу туралы
ақпарат

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Жауап
Сұрау салу
туралы
жіберілген күн
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.

1

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

"GREENORDA PROJECT" ЖШС, БСН (ЖСН): 131040001402
ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Төраға

Рұқсат

БЕКМАНОВ НУРБЕК МАХАНОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

АБДРАХМАНОВ АСЫЛБЕК ЕРЛАНҰЛЫ, Рұқсат
Мүше
2

"Терра" дистанциялық байқап көру орталығы және ГИЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН):
990240008036
ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Төраға

Рұқсат

БЕКМАНОВ НУРБЕК МАХАНОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

АБДРАХМАНОВ АСЫЛБЕК ЕРЛАНҰЛЫ, Рұқсат
Мүше
3

"Казэкопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН (ЖСН): 990540001595
ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Төраға

Қабылдамау

Не соответствие
квалификационным
требованиям

В дополненной заявки
Потенциальным поставщиком
не внесены изменения согласно

протокола предварительного
допуска, а именно: В
приложение 5 (Сведения о
квалификации), Раздел 4
(Сведения о трудовых ресурсах)
необходимо расписать в
соответствие с трудовыми
ресурсами, указанными в
технической спецификации (по
наименованию специальности и
их количеству). Например заявлен 1 (один) геодезист, а в
технической спецификации
указано не менее 2-х чел, на
заявленных специалистов
Коваленко А.В. и Касымбеков
Е.Б, отсутсвуют
подтверждающие документы,
такие как диплом, уд.личности,
сертификаты и т.д.;
БЕКМАНОВ НУРБЕК МАХАНОВИЧ,
Мүше

Қабылдамау

Не соответствие
квалификационным
требованиям

В дополненной заявки
Потенциальным поставщиком
не внесены изменения согласно
протокола предварительного
допуска, а именно: В
приложение 5 (Сведения о
квалификации), Раздел 4
(Сведения о трудовых ресурсах)
необходимо расписать в
соответствие с трудовыми
ресурсами, указанными в
технической спецификации (по
наименованию специальности и
их количеству). Например заявлен 1 (один) геодезист, а в
технической спецификации
указано не менее 2-х чел, на
заявленных специалистов
Коваленко А.В. и Касымбеков
Е.Б, отсутсвуют
подтверждающие документы,
такие как диплом, уд.личности,
сертификаты и т.д.;

АБДРАХМАНОВ АСЫЛБЕК ЕРЛАНҰЛЫ, Қабылдамау
Мүше

Не соответствие
квалификационным
требованиям

В дополненной заявки
Потенциальным поставщиком
не внесены изменения согласно
протокола предварительного
допуска, а именно: В
приложение 5 (Сведения о
квалификации), Раздел 4
(Сведения о трудовых ресурсах)
необходимо расписать в
соответствие с трудовыми
ресурсами, указанными в
технической спецификации (по
наименованию специальности и
их количеству). Например заявлен 1 (один) геодезист, а в
технической спецификации
указано не менее 2-х чел, на
заявленных специалистов

Коваленко А.В. и Касымбеков
Е.Б, отсутсвуют
подтверждающие документы,
такие как диплом, уд.личности,
сертификаты и т.д.;
4

"Kazakhstan Ecology Development" жшс, БСН (ЖСН): 081240000608
ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, Төраға

Рұқсат

БЕКМАНОВ НУРБЕК МАХАНОВИЧ,
Мүше

Рұқсат

АБДРАХМАНОВ АСЫЛБЕК ЕРЛАНҰЛЫ, Рұқсат
Мүше
Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер: 1
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

"Казэкопроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1

бас тарту себебі *
Не соответствие
квалификационным
требованиям

990540001595

Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген: 3
№

БСН (ЖСН)
/ СЖН/ СЕН

Өнім берушінің атауы

1

"Терра" дистанциялық байқап көру орталығы және ГИЖ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

990240008036

2

"GREENORDA PROJECT" ЖШС

131040001402

3

"Kazakhstan Ecology Development" жшс

081240000608

Конкурстық баға ұсынымына әсер ететін, критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:
Шартты жеңілдіктер, %
Әлеуетті
өнім
берушіде
ұлттық
БСН
стандартқа
Әлеуетті өнім (ЖСН
Жұмыс
сапа
№ берушінің
)/
тәжіриб
менеджмен
атауы
СЖН/
есі
ті
СЕН
жүйесінің
сәйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
1

2

3

4

Әлеуетті
өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
экологиял
ық
менеджмен
т жүйесінің
сәйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

Әлеуетті
өнім
берушіде
өнімнің
экологиял
ық
тазалығы
стандарты
на
сәйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы

6

7

5

Ұлттық
стандарт
тарға
Тауар
ұсыныла
Тауарла ларды
тын
Тауарлар рдың,
ң,
Тауар Жалп
тауарлар
дың
қызмет қызме ларды
ы
ға
функцио тердің ттерді пайда шартт
сәйкестігі налдық техника
ң
лану
ы
н ерікті сипаттам
лық
сапал сипатт жеңілд
растайты
асы
сипатта
ы
амасы ік, %
ны
масы сипатт
туралы
амасы
құжатты
ң болуы
8

9

10

11

12

13

1 "Терра"
990240 10
дистанциялық 008036
байқап көру
орталығы және
ГИЖ"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

2

0

12

2 "GREENORDA 131040 2
PROJECT"
001402
ЖШС

2

1

5

3 "Kazakhstan
Ecology
Development"
жшс

081240 10
000608

4 "Казэкопроект" 990540 0
жауапкершілігі 001595
шектеулі
серіктестігі

2

1

13

2

1

3

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:

№

Өнім берушінің атауы

1

2

Заңның
Шартты
Шартты
Өтінімді
Өнім
26БСН (ЖСН) Бөлінген
жеңілдік жеңілдікті
Жұмыс
берген
берушінің бабына
/ СЖН/ СЕН
сома
мөлшері, есептегендегі тәжірибесі күні мен
бағасы сәйкес
%
баға
уақыты
сома
3

4

5

6

7

8

9

10

1

"Kazakhstan Ecology Development" 081240000608 32282143
жшс

17000000

13

14790000 9ж.

29.04.2018
09:09:41

2

"GREENORDA PROJECT" ЖШС

131040001402 32282143

19369200

5

18400740 2ж.

01.05.2018
11:34:38

3

"Терра" дистанциялық байқап
көру орталығы және ГИЖ"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

990240008036 32282143

22800000

12

20064000 9ж.

28.04.2018
16:17:44

"Казэкопроект" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

990540001595 32282143

29000000

3

28130000

28.04.2018
20:20:34

1. №16792829-ОК2 лот бойынша жеңімпазды айқындау: "Kazakhstan Ecology
Development" жшс, екінші орын алған әлеуетті өнім беруші, "GREENORDA
PROJECT" ЖШС.2. Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі
комитетінің "Охотзоопром" ӨБ" республикалық мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының
Заңында белгіленген мерзімде "Kazakhstan Ecology Development" жшс-мен
мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасады.
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

