
АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР 
 
«Алматы қаласы Қаржы басқармасы» КММ 2014 жылғы 29 тамызда, сағат 10:00 

коммуналдық меншікке жататын нысандарға коммерциялық тендер өткізілетіндігі туралы 
хабарлайды. Сауда-саттық Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 97, 24 каб. мекен-жайы 
бойынша өткізіледі.  

Коммуналдық меншік объектілерін сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 
жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату 
қағидасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Коммерциялық тендер бойынша келесі Алматы қаласы коммуналдық меншігінің 
нысандары қойылады. 

I.  «Алматы қаласы Ақпараттық Жүйелер Орталығы» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің (бұдан əрі -  «АЖО» ЖШС) жарғылық капиталындағы мемлекеттің 
қатысу үлесі - 100 %, оның ішінде жекешелендіруге жататыны - 51  %.  «АЖО» ЖШС-
ның жарғылық капиталындағы 51 % қатысу үлесі - 19 998 485 тенгені құрады. «АЖО» 
ЖШС Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Көктем-2 ы.а., 16 үй мекенжайы бойынша 
орналасқан. 

Сауда-саттық əдісі - коммерциялық тендер. Коммерциялық тендерге қатысу 
үшін кепілді жарна - 2 999 772,75  теңге. 

«АЖО» ЖШС-нің қызметінің негізгі бағыты ақпараттандыру мен 
коммуникациялау аумағында қызмет көрсету.  
  «Алматы қалсының Ақпараттық Жүйелер Орталығы» ЖШС-нің қызметінің басты 
тақырыбы мынандай: 

1) автоматтандырылған ақпараттық жүйе мен деректер қорын құру, дамыту жəне 
алып жүру;  

2) коммуникциялар мен есептеу техникаларына  жүйелік жəне техникалық қызмет 
көрсету 

3) метрологиялық қызмет көрсету аумағындағы қызметтерді орындау;  
4) электрондық құрылымдар аумағында жалпы ақпараттық қызмет көрсету;  
5) ақпараттық технологиялар негізінде тілдерді үйрету қызметі.  
Қатысушы міндетті түрде орындауы қажет шарттар:  
1. Шаруашылықтың қолданылып отырған қызмет көрсету номенклатурасының 

көлемін қаматамсыз ету;  
2. Бағаның құрылу шартын сақтау, соның ішінде бағаның шегін сақтау; 
3. Қоршаған ортаны сақтауға арналған  шараларды жүргізу;  
4.  Шарушылық қызметінің бағытын тендер өткен күннен бастап 10 (он) жыл 

сақтау;  
5.  Жаңа жұмыс орындарын ашу; 
6. 3 (үш) жылдан кем емес уақыт жұмыс істеген барлық қызметкерлерді, атқарушы 

органның қызметкерлерін заң жүзінде сақтап қалу;  
7. Шаруашылық объектілерін пайдалануда инфраструктураларды сақтаудағы  

барлық тəртібі мен жағдайын қамтамасыз ету;  
8. Келісім жасауға шек қою /қайтадан сату, кепілдікке қою, басқа басқаруға беру 

т.б./ немесе 10 (он) жылға дейін жекешелендірілген объектіге қатысты белгілі əректтер 
жасауға тыйым салу.  

Сонымен қатар, қатысушы ұсынысқа келесі құжаттарды тіркеуі қажет: 
- бейіні мен еңбек коллективін  сақтай отырып шаруашылықты  дамуытуға, ЖШС-

де; 
- web-технологияларын пайдаланып ақпараттық жүйелерді құрудағы, деректер 

қорын алып жүру, автоматтандырылған бизнес процессіндегі ақпараттық жүйелерді 
интеграциялау, виртуалды сервердерді пайдаланудағы қызметкерлердің болғаны жəне 
жағымды тəжрибенің болуы; 

- ақпараттық технологиялар сферасында 10 (он) жылдан артық  жағымды 
тəжрибенің болғандығын растайтын құжаттар; 



- ақпараттық жүйені алып жүру мен  ақпараттық ресурстардың, аппаратты-
бағдарламалық кешенді сипаттау, серверлер мен станцаларды қоса есептегенде жеке 
инфрақұрылым туралы ақпарат; 

- мемлекеттік қызмет көрсетуге қатысатын қызметкерлердің прокруатура 
органдарынан арнайы тексеруден өткендігі туралы; 

- мемлекеттік органдардағы ақпараттық технологияларды пайдаланудың 
тиімділігін бағалау шегі; 

- «Алматы қаласы электрондық əкімдігі» жүйесінің даму тұжырымы;  
- «электрондық əкімдік» интеграцияда болатын «электорнды үкімет» 

компонентінің тізімі; 
- Алматы қаласының тұрғындарымен жұмыс істеудің автоматтандырылған 

ақпараттық жүйесі туралы сипаттау; 
- «электрондық əкімдік» құрудағы пайдаланылатын стандарттар мен нормативті 

заңдар актілерінің тізімі; 
- МS Power Point форматындағы тұсаукесер тұжырымы; 
Концепция Қазақстан Республикасының «Ақпараттандыру туралы» жəне 

«Ақапараттық технологияларды пайдалануды бағалаудың тиімділігі» туралы Заңына 
сəйкес, сондай-ақ келесі стандарттарға сай: 

 ГОСТ 34.601-90 «Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелерге 
арналған стандарттар кешені. Автоматтандырылған жүйелер. Құрылу  сатысы». 

 ГОСТ 34.201-89 «Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелерге 
арналған стандарттар кешені. Автоматтандырылған жүйелерді құру кезіндегі 
құжаттардың түрлері, жинағы мен белгісі». 

 ҚР СТ 34.015-2002 «Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелерге 
арналған стандарттар кешені. Автоматтандырылған жүйе  құруға арналған техникалық 
тапсырмалар». 

 ҚР СТ 2190-2012 «Ақпараттық технология. Мемлекеттік органдар мен 
мекемелердің интернет ресурстары. Талаптары». 

 ҚР СТ 34.019-2005 Ақпараттық технология. Бағдарламалық құралдардың өмірлік 
циклының процестері. 

 ГОСТ 34.603-92. «Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелерге 
арналған стандарттар кешені. Автоматтандырылған жүйелерді сынау түрлері». 

 ГОСТ 19.101-77 «Бағдарламалық құжаттамалардың бірыңғай жүйесі. 
Бағдарламалар жəне бағдарламалық құжаттардың түрлері». 

 ГОСТ 19.202-78 «Бағдарламалық құжаттамалардың бірыңғай жүйесі. 
Спецификация. Мазмұны мен рəсімделуіне арналған талаптар». 

 ҚР СТ 27002-2009 «Ақпараттық технология. Қамсыздандыру құралы. Ақпаратты 
қорғауды басқарудың ережелер жиынтығы»; 

- сонымен қатар,  катысушы  автоматтандырылған ақпараттық жүйені құру жəне 
пайдалаунға енгізу қызметтері үшін сапа менеджменті жүйесінің сəйкестік сертификатын 
ҚР СТ ИСО 9001-2009 жəне экологиялық менеджмент жүйесінің сəйкестік сертификатын 
ҚР СТ ИСО 14001-2006 беру. 

II.  «СейсмоСтройЗащита» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан əрі -   
ЖШС) жарғылық капиталындағы мемлекеттің қатысу үлесі - 100%, оның ішінде 
жекешелендіруге жататыны - 100%. ЖШС-ның жарғылық капиталындағы 100% қатысу 
үлесі – 86 969 425 тенгені құрады. ЖШС Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даң.,     
85 үй мекенжайы бойынша орналасқан. 

Сауда-саттық əдісі - коммерциялық тендер. Коммерциялық тендерге қатысу 
үшін кепілді жарна - 13 045 413,75  теңге. 

Қатысушы міндетті түрде орындауы қажет шарттар:  
1. Қосымша жұмыс орындарын аша отырып, жұмыс орнының жалпы санын сақтау; 
2. Қызметкерлерді қайтадаярлау жəне біліктілігін артыру; 
3. 5 (бес) жыл бойына кəсіпорынның нысаналы тағайындалуын сақтау; 
4. Қызметтің жекелеген түрімен айналысуға берілген мемлекеттік лицензияны жəне 

мамандандырылған зертханаларды аккредитациялау аттестатын жоймау; 



5. 2015 жылдың сəуір айына дейін несие қарыздарын өтеу; 
6. Құрылыс материалары өнімдерін жəне құрылғыларды зертханалық сынақтан 

өткізу бойынша қызмет көрсету саласын кеңейту мақсатында қосымша зертханалық 
жабдықтар сатып алу жөніндегі іс-шараларды орындау. 

7. Белгілі бір уақыт кезең бойына нысанды жекешелендіруге қатысты мəміле жасау 
(сату, кепіл, басқаруға беру жəне т.б.) жəне/немесе белгілі бір əрекеттерге тыйым салуды 
шектеуді сақтау. 

Коммерциялық тендерге тіркеу хабарлама шыққан күннен басталып              
2014 жылғы 28 тамызда сағат 10:00-де аяқталады. 

Кепілді жарна «Алматы қаласы Қаржы басқармасы» КММ депозиттік шотына 
салынады, ИИК KZ460705023563752001, БИК KKMFKZ2A Астана қаласы ҚР ҚМ 
қазынашылық комитеті СТН 600200123779, код 3563752, КБЕ 12 (кепілді жарна 
мөлшерінде банктік қызмет төлемі кірмейді). 

Тендерге қатысу үшін кепілдік жарнасы əрбір жекешелендіру объектісі бойынша 
жеке енгізіледі. 

Коммерциялық тендерге немесе екі кезеңді рəсімдер арқылы конкурсқа қатысушы 
ретінде тіркелу үшін мыналарды: 

1) осы Қағидаға қосымшаға сəйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға 
өтінімді; 

2) жеке тұлғалар үшiн: 
салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, паспорттың немесе 

жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың көшiрмесiн не көрсетілген құжаттың 
нотариалдық куəландырылған көшiрмесiн; 

банктен ағымдағы шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың түпнұсқасын;  
заңды тұлғалар үшiн: 
салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, жарғының 

көшiрмесiн немесе көрсетілген құжаттың нотариалдық куəландырылған көшiрмесiн; 
салыстыру үшiн түпнұсқасын мiндеттi түрде көрсете отырып, заңды тұлғаны 

мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы куəлігінің көшірмесін немесе көрсетілген 
құжаттың нотариалдық куəландырылған көшiрмесiн не заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтамасын; 

банктен банктік шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың түпнұсқасын. 
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде 

қайтарып беріледі; 
Банктен банктік (ағымдағы) шоттың бар-жоғын растайтын анықтаманың 

түпнұсқасы қайтарылмайды. 
3) кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы мен 

көшірмесін. 
Қатысушы сауда-саттықтан кейін жүгінген кезде төлем құжатының түпнұсқасы 

қайтарылады; 
4) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куəландыратын құжаттың түпнұсқасын, 

сондай-ақ салыстырғаннан кейін қайтарылып берілетін түпнұсқасын қоса бере отырып, 
заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесін не заңды тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын 
куəландыратын құжаттың нотариалдық куəландырылған көшірмесін ұсыну қажет. 

Шетелдік заңды тұлғалар қазақ жəне/немесе орыс тілдеріндегі нотариалдық 
куəландырылған аудармасымен бірге құрылтайшы құжаттарының нотариалдық расталған 
көшірмелерін ұсынады. 

Тендерде қатысу үшін ұсыныстар жабық конвертте жазбаша ұсынылады. 
Тендерге немесе екі кезеңді рəсімдер арқылы конкурсқа қатысуға ниет білдірген 

тұлғалардың өтінімдерін қабылдау жəне оларды тiркеу талап етілетін құжаттардың толық 
жинағы болған кезде жүргізіледі. 

Өтінім қолма-қол тəсілмен берген кезде талап етілетін құжаттардың болуын 
тексеруді сатушы сол жерде, бір жұмыс сағаты ішінде жүзеге асырады жəне көрсетілген 
құжаттардың біреуі болмаған жағдайда ұсынылған өтінім тіркелмейді. 



Өтінім поштамен келіп түскен кезде осы Қағиданың 22-тармағында көрсетілген 
құжаттардың біреуі болмаған жағдайда ұсынылған өтінім тіркелмейді, бұл туралы сатушы 
өтінім берген тұлғаға бес жұмыс күні ішінде жазбаша нысанда хабарлайды. 

Егер тiркелген қатысушылардың саны екеуден аз болса, онда жекешелендiру 
объектiсi бiр ғана қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi жəне одан кейiнгi сауда-саттықты 
қоспағанда, тендер өтпеген болып саналады. 

Комиссияның отырысында қатысушылардың ұсыныстары жазылған өтiнiмдердi 
комиссияның барлық мүшелерi зерделейдi жəне салыстырады. Комиссия барлық 
формалдылықтардың сақталуын тексередi, талап етiлетiн мəлiметтер мен құжаттардың 
бар-жоғын айқындайды. 

Коммерциялық тендердi өткiзу барысында комиссия ұсынысы жекешелендiру 
объектiсi үшiн бiршама жоғары мəнге ие болған жəне тендердiң шарттарын 
қанағаттандырған қатысушыны тендердiң жеңiмпазы деп жариялайды. 

Егер коммерциялық тендерде екi жəне одан көп қатысушының ұсынысы бірдей ең 
жоғарғы бағаға ие болса жəне тендер шарттарын қанағаттандырса, онда осы 
қатысушылардың арасында коммерциялық тендердің жеңімпазы болып өтінімі ұсынысы 
бірдей ең жоғарғы бағаға ие болған жəне тендер шарттарын қанағаттандыратын 
қатысушылардың басқа өтінімдерінен бұрын қабылданған қатысушы танылады. 

Коммерциялық тендердің өткізілуі туралы қосымша ақпаратты мына телефон бойынша 
алуға болады: (87272)722348. 


