Ашу хаттамасы
(әрбір лотқа жеке қалыптастырылады)
Электрондық конкурстың №787736
Электрондық конкурстың атауы Ғылыми-техникалық және кеңестік қызметтер/Услуги
научно-технические и консультационные
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т.А.Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

1

РАИМКУЛОВА АКТОТЫ
РАХМАТУЛЛАЕВНА

ҚР МСМ Мәдениет және өнер істері
департаментінің директоры

Төраға

2

ДОСМУХАМБЕТОВА ГАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

ҚР МСМ Мәдениет және өнер істері
департаменті директорының
орынбасары

Төраға орынбасары

3

АУТАЛИПОВ ЕРЛАН
ЕРМЕКОВИЧ

ҚР МСМ Әкімшілік департаменті
Мемлекеттік сатып алу
басқармасының бас сарапшысы

Хатшы

4

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем
сатып алу басқармасының басшысы

Мүше

5

ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

ҚР МСМ Әкімшілік департаменті
директорының орынбасары

Мүше

6

МОЛДАБЕРГЕНОВА ЖАНАТ
СЕЙДАЛИЕВНА

Мүше

Конкурстық құжаттама мынадай әлеуетті өнім берушілерге ұсынылған:
№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет
институты" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

121240016654

2

"Беғазы-Тасмола" тарих және
археология ғылыми-зерттеу
орталығы" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

090340017942

3

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан

990240001435

Деректемелерi

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ЖАМБЫЛА 175
16А/61
КБе: 12
БСН: KZKOKZKX
ЖСК:
KZ679261802150279000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:

Конкурстық
құжаттама
алынған күн мен
уақыт

02.06.2015
16:40:30

21.05.2015
10:56:18

28.05.2015
17:09:41

атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

ЖСК:
Банктің аты:

4

"Археологиялық сараптама"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

060640010940

5

"Қазархеология" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

050740008574

6

"Археологиялық экспедиция"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

120940005780

7

"Даяна Сервис" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

140840019166

8

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің «Берел»
мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы»
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

080940016677

9

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Есік" мемлекеттік
тарихи-мәдени қорық-мұражайы"
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

100340005110

10

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мұражайы" республикалық
мемлекеттік қазыналық

130740011046

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БСН: HSBKKZKX
ЖСК:
KZ576010131000150143
Банктің аты: "Қазақстан
Халық жинақ банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Саина 4/1 15
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ19319A010000451032
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., КАБАНБАЙ
БАТЫРА 69/94 329
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ50319A010004971159
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Ақмола облысы, Көкшетау
Қ.Ә., Көкшетау қ., Без типа
РАЙОН СТАРОГО
АЭРОПОРТА КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК:
KZ278560000006967502
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Шығыс Қазақстан облысы,
Қатонқарағай ауданы,
Жамбыл а.о., Жамбыл а.,
Без типа БЕЗ НАЗВАНИЯ
Нет данных
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат
а.о., Рахат а., Дорога
ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., Д. Кунаева 8 (блок
Б)
КБе: 16
БСН: KZKOKZKX
ЖСК:
KZ04926150119F347000
Банктің аты:

12.05.2015
13:26:03

01.06.2015
19:57:20

01.06.2015
07:11:27

01.06.2015
15:41:34

22.05.2015
11:48:33

21.05.2015
16:44:26

28.05.2015
15:02:45

кәсіпорны

"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

Лоттың №1
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

1

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

2

"Археологиялық экспедиция"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

120940005780

3

"Археологиялық сараптама"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

060640010940

4

"Қазархеология" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

050740008574

5

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

Деректемелерi

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., КАБАНБАЙ
БАТЫРА 69/94 329
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ50319A010004971159
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БСН: HSBKKZKX
ЖСК:
KZ576010131000150143
Банктің аты: "Қазақстан
Халық жинақ банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Саина 4/1 15
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ19319A010000451032
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өтінім берілген
күн мен уақыт

01.06.2015
17:28:05

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:22:44

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№
1

Құжаттың атауы
Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Бар болу белгісi
Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Археологиялық экспедиция" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 120940005780
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Иә

Жоқ

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Жоқ
Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Археологиялық сараптама" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 060640010940
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазархеология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 050740008574
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

2

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

3

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Иә

Жоқ

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

4

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№
1

Құжаттың атауы
Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации

Бар болу белгісi
Иә

Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)
2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Лицензии/Лицензиялар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Жоқ

Иә

Лоттың №2
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

121240016654

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Иә

Жоқ

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Төлем қабілеттігінің құжаттары

Бар болу белгісi

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

Лоттың №3
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы

1

Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің «Берел»
мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы»
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

2

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

3

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

080940016677

990240001435

121240016654

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Шығыс Қазақстан облысы,
Қатонқарағай ауданы,
Жамбыл а.о., Жамбыл а.,
Без типа БЕЗ НАЗВАНИЯ
Нет данных
КБе: 17
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

22.05.2015
15:33:36

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Берел» мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 080940016677
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

Жоқ

Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Иә
Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№
1

Құжаттың атауы
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Бар болу белгісi
Жоқ

2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

4

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

7

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

9

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

Лоттың №4
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

121240016654

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Иә

Жоқ

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Төлем қабілеттігінің құжаттары

Бар болу белгісi

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

Лоттың №5
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

1

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

2

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Есік" мемлекеттік
тарихи-мәдени
қорық-мұражайы"
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

100340005110

3

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

990240001435

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат
а.о., Рахат а., Дорога
ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
16:19:26

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Есік" мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 100340005110
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Жоқ

Иә

Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

8

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

9

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Иә
Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

2

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен

Жоқ

берілген рейтингі
3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

8

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

9

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Иә

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

Жоқ

Лоттың №6
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

121240016654

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Иә

Жоқ

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Төлем қабілеттігінің құжаттары

Бар болу белгісi

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

Лоттың №7
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

1

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

2

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Қазақстан
Республикасының Ұлттық
мұражайы" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

130740011046

3

"Археологиялық экспедиция"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

120940005780

4

"Қазархеология" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

050740008574

5

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

990240001435

Деректемелерi

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., Д. Кунаева 8 (блок
Б)
КБе: 16
БСН: KZKOKZKX
ЖСК:
KZ04926150119F347000
Банктің аты:
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., КАБАНБАЙ
БАТЫРА 69/94 329
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ50319A010004971159
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Саина 4/1 15
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ19319A010000451032
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өтінім берілген
күн мен уақыт

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:43:27

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435

Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Иә

2

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Жоқ
Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии

Иә

задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)
4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Жоқ

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Қазақстан Республикасының Ұлттық
мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 130740011046
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

2

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен

Жоқ

Иә

берілген рейтингі
9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Археологиялық экспедиция" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 120940005780
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Иә

2

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Жоқ
Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазархеология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 050740008574
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

2

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Иә

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

4

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации

Иә

Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)
3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Лицензии/Лицензиялар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары

Жоқ

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Жоқ

Иә

Лоттың №8
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

1

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

2

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

121240016654

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Иә

Жоқ

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Төлем қабілеттігінің құжаттары

Бар болу белгісi

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

Лоттың №9
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

1

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

2

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Есік" мемлекеттік
тарихи-мәдени
қорық-мұражайы"
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

100340005110

3

"Археологиялық экспедиция"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

120940005780

4

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

990240001435

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат
а.о., Рахат а., Дорога
ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., КАБАНБАЙ
БАТЫРА 69/94 329
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ50319A010004971159
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
16:19:26

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Есік" мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 100340005110
Ортақ құжаттар
№
1

Құжаттың атауы
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Бар болу белгісi
Жоқ

2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

4

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

5

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

7

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

4

Лицензии/Лицензиялар

Жоқ
Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

"Археологиялық экспедиция" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 120940005780
Ортақ құжаттар

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

6

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Иә

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Жоқ

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

6

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

9

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

Лоттың №10
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

1

Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

2

"Қазақстан Республикасы
Мәдениет және спорт
министрлігінің "Есік" мемлекеттік
тарихи-мәдени
қорық-мұражайы"
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны

100340005110

3

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

990240001435

Деректемелерi

Өтінім берілген
күн мен уақыт

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:

01.06.2015
17:28:05

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы облысы,
Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат
а.о., Рахат а., Дорога
ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

02.06.2015
16:19:26

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
"Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің "Есік" мемлекеттік тарихи-мәдени
қорық-мұражайы" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 100340005110
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

Жоқ

Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Иә
Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№
1

Құжаттың атауы
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Бар болу белгісi
Жоқ

2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

4

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

7

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

9

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

Лоттың №11
Лоттың атауы Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық
кеңес беру қызметтері

Электрондық конкурсқа қатысуға өтінімдерді мынадай әлеуетті өнім берушілер берді:

№

1

Өнім берушінің атауы
Қазақсстан Республикасы Білім
және ғылым Министрлігі Ғылым
Комитетінің "Ә.Х.Марғулан
атындағы Археология
институты" республикалық
мемлекеттік қазыналық
кәсіпорны

БСН (ЖСН)
БСН (ЖСН)/
СЖН/СЕН

990240001435

2

"Археологиялық экспедиция"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

120940005780

3

"Археологиялық сараптама"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

060640010940

4

"Қазархеология" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

050740008574

5

"Қазақ ғылыми-зерттеу
мәдениет институты"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

121240016654

Деректемелерi

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., ДОСТЫК 44
КБе: 16
БСН:
ЖСК:
Банктің аты:
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., КАБАНБАЙ
БАТЫРА 69/94 329
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ50319A010004971159
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БСН: HSBKKZKX
ЖСК:
KZ576010131000150143
Банктің аты: "Қазақстан
Халық жинақ банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Саина 4/1 15
КБе: 17
БСН: ABKZKZKX
ЖСК:
KZ19319A010000451032
Банктің аты: "БТА Банкі" АҚ
Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., ПРОСПЕКТ
РЕСПУБЛИКИ 2, блок А,
(концертный зал) 29
КБе: 16
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ19850000006685958
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өтінім берілген
күн мен уақыт

01.06.2015
17:28:05

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:22:44

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Конкурстық құжаттамада көзделген құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат:
Қазақсстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі Ғылым Комитетінің "Ә.Х.Марғулан атындағы
Археология институты" республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 990240001435
Ортақ құжаттар

№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

5

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Лицензии/Лицензиялар

Иә

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Иә

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Археологиялық экспедиция" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 120940005780
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

2

Лицензии/Лицензиялар

Иә

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Жоқ
Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Археологиялық сараптама" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 060640010940
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии

Иә

задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)
3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Жоқ

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Иә

"Қазархеология" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 050740008574
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

2

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

3

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

Иә

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

3

Лицензии/Лицензиялар

Иә

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

4

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің

Бар болу белгісi
Иә

Жоқ

Иә

(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары
4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

"Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 121240016654
Ортақ құжаттар
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Жоқ

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Жоқ

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Жоқ

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Жоқ

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Жоқ

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Жоқ

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Жоқ

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Жоқ

Иә

Құқықтық қабiлеттiліктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Жоқ

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Иә

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Иә

4

Лицензии/Лицензиялар

Иә

Қабiлеттiлiктiң құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

Төлем қабілеттігінің құжаттары
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Жоқ

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Иә

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Иә

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Иә

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Иә

АКТ құжаттары (арнайы, квалификациялық талаптар)
№

Құжаттың атауы

Бар болу белгісi

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Иә

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Иә

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Төраға

РАИМКУЛОВА АКТОТЫ РАХМАТУЛЛАЕВНА

Жоқ

Иә

__________________

қолтаңба
Төраға орынбасары

ДОСМУХАМБЕТОВА ГАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

__________________

қолтаңба
Хатшы

АУТАЛИПОВ ЕРЛАН ЕРМЕКОВИЧ

__________________

қолтаңба
Мүше

ҚАРАҚ ЕРЖАН АМАНТАЙҰЛЫ

__________________

қолтаңба
Мүше

ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ КАЛТАЕВИЧ

__________________

қолтаңба
Мүше

МОЛДАБЕРГЕНОВА ЖАНАТ СЕЙДАЛИЕВНА

__________________

қолтаңба

Күні және уақыты

03.06.2015 10:25:13

Протокол вскрытия
(формируется на каждый лот в отдельности)
№ электронного конкурса 787736
Название электронного конкурса Ғылыми-техникалық және кеңестік қызметтер/Услуги
научно-технические и консультационные
Состав конкурсной комиссии:
№

Ф.И.О.

Должность в организации

Роль в комиссии

1

РАИМКУЛОВА АКТОТЫ
РАХМАТУЛЛАЕВНА

ҚР МСМ Мәдениет және өнер істері
департаментінің директоры

Председатель

2

ДОСМУХАМБЕТОВА ГАЛИЯ
АЛЕКСАНДРОВНА

ҚР МСМ Мәдениет және өнер істері
департаменті директорының
орынбасары

Зам.председателя

3

АУТАЛИПОВ ЕРЛАН
ЕРМЕКОВИЧ

ҚР МСМ Әкімшілік департаменті
Мемлекеттік сатып алу
басқармасының бас сарапшысы

Секретарь

4

ҚАРАҚ ЕРЖАН
АМАНТАЙҰЛЫ

МСМ ҚР Әкімшілік департаменті Мем
сатып алу басқармасының басшысы

Член

5

ТАНСЫБЕКОВ БАГДАТ
КАЛТАЕВИЧ

ҚР МСМ Әкімшілік департаменті
директорының орынбасары

Член

6

МОЛДАБЕРГЕНОВА ЖАНАТ
СЕЙДАЛИЕВНА

Член

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:
№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Научно-исследовательский
центр истории и археологии
"Бегазы-Тасмола"

090340017942

3

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки

990240001435

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ЖАМБЫЛА 175 16А/61
КБе: 12
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ679261802150279000
Название банка: АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:

Дата и время
получения
конкурсной
документации

02.06.2015
16:40:30

21.05.2015
10:56:18

28.05.2015
17:09:41

Министерства образования и
науки Республики Казахстан

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспертиза"

060640010940

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Казархеология"

050740008574

6

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспедиция"

120940005780

7

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Даяна
Сервис"

140840019166

8

Республиканское
государственное казенное
предприятие «Государственный
историко-культурный заповедник
– музей «Берел» Министерства
культуры и спорта Республики
Казахстан

080940016677

9

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Государственный
историко-культурный
заповедник-музей "Иссык"
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан"

100340005110

10

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Национальный
музей Республики Казахстан"

130740011046

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БИК: HSBKKZKX
ИИК:
KZ576010131000150143
Название банка: АО
"Народный Банк
Казахстана"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Саина 4/1 15
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ19319A010000451032
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
КАБАНБАЙ БАТЫРА 69/94
329
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ50319A010004971159
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан,
Акмолинская область,
Кокшетау Г.А., г.Кокшетау,
Без типа РАЙОН СТАРОГО
АЭРОПОРТА КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ278560000006967502
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"
Адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская
область, Катон-Карагайский
район, Жамбылский с.о.,
с.Жамбыл, Без типа БЕЗ
НАЗВАНИЯ Нет данных
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан,
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
Рахатский с.о., с.Рахат,
Дорога ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
Д. Кунаева 8 (блок Б)
КБе: 16
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ04926150119F347000

12.05.2015
13:26:03

01.06.2015
19:57:20

01.06.2015
07:11:27

01.06.2015
15:41:34

22.05.2015
11:48:33

21.05.2015
16:44:26

28.05.2015
15:02:45

Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

Название банка: АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК"

№ лота 1
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

1

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспедиция"

120940005780

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспертиза"

060640010940

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Казархеология"

050740008574

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
КАБАНБАЙ БАТЫРА 69/94
329
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ50319A010004971159
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БИК: HSBKKZKX
ИИК:
KZ576010131000150143
Название банка: АО
"Народный Банк
Казахстана"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Саина 4/1 15
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ19319A010000451032
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Дата и время
представления
заявки

01.06.2015
17:28:05

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:22:44

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№
1

Наименование документа
Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған

Признак наличия
Да

құн салығы бойынша тіркелу куәлігі
2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспедиция" 120940005780
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша

Да

2(Техникалық спецификация)
3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспертиза" 060640010940
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности

№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казархеология" 050740008574
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

2

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

3

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

4

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Лицензии/Лицензиялар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

№ лота 2
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

2

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

121240016654

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Нет

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

№ лота 3
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика

1

Республиканское
государственное казенное
предприятие «Государственный
историко-культурный
заповедник – музей «Берел»
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

2

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

3

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

080940016677

990240001435

121240016654

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан,
Восточно-Казахстанская
область, Катон-Карагайский
район, Жамбылский с.о.,
с.Жамбыл, Без типа БЕЗ
НАЗВАНИЯ Нет данных
КБе: 17
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

22.05.2015
15:33:36

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское государственное казенное предприятие «Государственный историко-культурный
заповедник – музей «Берел» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 080940016677
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№
1

Наименование документа
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Признак наличия
Нет

2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

4

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

7

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

9

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

№ лота 4
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

2

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

121240016654

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Нет

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

№ лота 5
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

1

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

2

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Государственный
историко-культурный
заповедник-музей "Иссык"
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан"

100340005110

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

990240001435

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан,
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
Рахатский с.о., с.Рахат,
Дорога ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
16:19:26

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный
заповедник-музей "Иссык" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" 100340005110
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

9

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

2

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой

Нет

организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі
3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

8

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

9

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін

Нет

банктік кепілдеме
5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

№ лота 6
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

2

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

121240016654

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Нет

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

№ лота 7
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

1

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

2

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Национальный
музей Республики Казахстан"
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

130740011046

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспедиция"

120940005780

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Казархеология"

050740008574

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

990240001435

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
Д. Кунаева 8 (блок Б)
КБе: 16
БИК: KZKOKZKX
ИИК:
KZ04926150119F347000
Название банка: АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
КАБАНБАЙ БАТЫРА 69/94
329
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ50319A010004971159
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Саина 4/1 15
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ19319A010000451032
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Дата и время
представления
заявки

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:43:27

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435

Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

2

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии

Да

задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)
4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Республиканское государственное казенное предприятие "Национальный музей Республики Казахстан"
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан 130740011046
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

2

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен

Нет

берілген рейтингі
9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспедиция" 120940005780
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

2

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казархеология" 050740008574
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

2

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

4

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации

Да

Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)
3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Лицензии/Лицензиялар

Да

Документы дееспособности

№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

№ лота 8
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

1

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

2

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

121240016654

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың

Нет

жобасы
8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

2

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

4

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

№ лота 9
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

1

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

2

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Государственный
историко-культурный
заповедник-музей "Иссык"
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан"

100340005110

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспедиция"

120940005780

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

990240001435

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан,
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
Рахатский с.о., с.Рахат,
Дорога ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
КАБАНБАЙ БАТЫРА 69/94
329
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ50319A010004971159
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
16:19:26

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный
заповедник-музей "Иссык" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" 100340005110
Общие документы
№
1

Наименование документа
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені

Признак наличия
Нет

жөнінде биржадан алынған көшірме
2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

3

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

4

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

5

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

7

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,

Да

немесе кепілді ақшалай жарна)
5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности

№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

4

Лицензии/Лицензиялар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспедиция" 120940005780

Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

6

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

6

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Выписка из фондовой биржи о включении в

Нет

официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме
9

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

№ лота 10
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

Наименование поставщика

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

1

Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

2

Республиканское
государственное казенное
предприятие "Государственный
историко-культурный
заповедник-музей "Иссык"
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан"

100340005110

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

990240001435

Реквизиты

Дата и время
представления
заявки

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан,
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
Рахатский с.о., с.Рахат,
Дорога ЕСИКСКАЯ 6,6 км
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

01.06.2015
17:28:05

02.06.2015
16:19:26

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское государственное казенное предприятие "Государственный историко-культурный
заповедник-музей "Иссык" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан" 100340005110
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

3

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

4

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

5

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

2

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

3

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№
1

Наименование документа
Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Признак наличия
Нет

2

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

3

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

4

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

5

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

7

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

8

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

9

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

№ лота 11
Наименование лота Услуги научно-технические консультационные прочие, не
включенные в другие группировки

Заявки на участие в электронном конкурсе представлены следующими потенциальными поставщиками:

№

1

Наименование поставщика
Республиканское
Государственное казенное
предприятие "Институт
археологии имени
А.Х.Маргулана" Комитета науки
Министерства образования и
науки Республики Казахстан

БИН (ИИН) /
ИНН / УНП

990240001435

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспедиция"

120940005780

3

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Археологическая экспертиза"

060640010940

4

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"Казархеология"

050740008574

5

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Казахский
научно-исследовательский
институт культуры"

121240016654

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
ДОСТЫК 44
КБе: 16
БИК:
ИИК:
Название банка:
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
КАБАНБАЙ БАТЫРА 69/94
329
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ50319A010004971159
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
БАЙШЕШЕК 52
КБе: 17
БИК: HSBKKZKX
ИИК:
KZ576010131000150143
Название банка: АО
"Народный Банк
Казахстана"
Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Саина 4/1 15
КБе: 17
БИК: ABKZKZKX
ИИК:
KZ19319A010000451032
Название банка: АО "БТА
Банк"
Адрес: Казахстан, г.Астана,
ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ
2, блок А, (концертный зал)
29
КБе: 16
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ19850000006685958
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Дата и время
представления
заявки

01.06.2015
17:28:05

03.06.2015
00:47:10

02.06.2015
22:22:44

02.06.2015
22:08:43

02.06.2015
18:05:22

Информация о наличии (отсутствии) документов, предусмотренных конкурсной документацией:
Республиканское Государственное казенное предприятие "Институт археологии имени А.Х.Маргулана"
Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 990240001435

Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

2

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

5

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Лицензии/Лицензиялар

Да

2

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии

Да

задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)
4

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспедиция" 120940005780
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

2

Лицензии/Лицензиялар

Да

3

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

4

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының

Да

біліктілігі жайлы мәлімет)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Археологическая экспертиза" 060640010940
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

3

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

4

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

7

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

8

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

9

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№
1

Наименование документа
Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі

Признак наличия
Да

мәліметтер
2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

4

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казархеология" 050740008574
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

2

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

3

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

4

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

5

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

6

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер

Нет

есебінің әдістемесі
7

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

8

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

9

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

2

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

3

Лицензии/Лицензиялар

Да

4

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

Документы дееспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

2

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

3

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

4

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

5

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да

2

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің

Нет

орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)
3

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

4

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт
культуры" 121240016654
Общие документы
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Выписка из фондовой биржи о включении в
официальный листинг/Ресми листингқа енгізілгені
жөнінде биржадан алынған көшірме

Нет

2

Конкурсная документация/Конкурстық құжаттама

Нет

3

Консорциальное соглашение/Консорциумдық келісім

Нет

4

Методика расчета условных скидок/ Шартты жеңілдіктер
есебінің әдістемесі

Нет

5

Сертификат CT-KZ/CT-KZ сертификаттары

Нет

6

Приложение 3 (Соглашение об участии в электронном
конкурсе)/Қосымша 3(Электрондық конкурста қатысу
туралы келісім)

Да

7

Проект договора о государственных
закупках/Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарттың
жобасы

Нет

8

Рейтинг присвоенный Международной рейтинговой
организацией/Халықаралық рейтингтік ұйыммен
берілген рейтингі

Нет

9

Приложение 1 (Перечень лотов)/Қосымша 1(Лоттар
тізімі)

Нет

Документы правоспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Разрешения/Руқсат беру деректемелері

Нет

2

Cвидетельства, сертификаты, дипломы и др.
документы/ Куәліктер, сертификаттар, дипломдар және
басқа да құжаттар

Да

3

Выписка из реестра держателей ценных бумаг/Бағалы
қағаз көшірме ұстаушының тізілімінен

Да

4

Лицензии/Лицензиялар

Да

Документы дееспособности

№

Наименование документа

Признак наличия

Документы платежеспособности
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Банковская гарантия на 100% обеспечение
ГЗ/Мемлекеттік сатып алуды 100% қамтамасыз ететін
банктік кепілдеме

Нет

2

Приложение 7 (Обеспечение заявки, либо гарантийный
денежный взнос)/Қосымша 7 (Өтінімді қамтамасыз ету,
немесе кепілді ақшалай жарна)

Да

3

Приложение 8 (Справка банка об отсутствии
задолженности)/Қосымша 8 (Қарыздың жоқтығы жайлы
банк анықтамасы)

Да

4

Сведения об отсутствии и (наличии) налоговой
задолженности/Салықтық қарызы жоқтығы жөніндегі
мәліметтер

Да

5

Свидетельство о постановке на учет по НДС/Қосылған
құн салығы бойынша тіркелу куәлігі

Да

Документы специальных квалификационных требований
№

Наименование документа

Признак наличия

1

Документы по квалиф. требованиям
Субподрядчиков/Қосалқы мердігерлердің
(субподрядчик) квалиф. талаптары бойынша құжаттары

Да

2

Приложение 2(Техническая спецификация)/Қосымша
2(Техникалық спецификация)

Да

3

Приложение 9 (Сведения о субподрядчиках по
выполнению работ)/Қосымша 9 (Қосалқы мердігерлердің
орындаған жұмыстары жайлы мәлімет)

Нет

4

Приложения 4,5,6 (Сведения о квалификации
Поставщика)/Қосымша 4,5,6 (Жабдықтаушының
біліктілігі жайлы мәлімет)

Да
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