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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 8 қараша          №719           Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемін және міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі 

медициналық көмекті көрсету бойынша дәрілік заттарды, 
профилактикалық (иммундық-биологиялық, 

диагностикалық, дезинфекциялық) препараттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып 
алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту 

туралы» 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 және «Бірыңғай 
дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде 
дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сақтау және тасымалдау жөніндегі қызметтерді сатып алу 

қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы 8 шілдедегі №515 
қаулыларына өзгерістер енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дəрілік заттар-
ды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препарат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық 
қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №47-48, 444-құжат):

 көрсетілген қаулымен бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету 
бойынша дəрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, 
дезинфекциялық) препараттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу 
қағидалары осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

2) «Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде 
дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 8 шілдедегі №515 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., 
№37-38, 265-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттар 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді, дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»;

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 

шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттар 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді, дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары;»; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №719 қаулысына  1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 30 қазандағы  №1729 қаулысымен бекітілген

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті 

көрсету бойынша дəрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, 
диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық қызметтер көрсетуді 

сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу қағидалары
1-бөлім. Негізгі ережелер
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті көрсету бойынша дəрілік заттарды, 
профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препарат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық 
қызметтер көрсетуді сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексі (бұдан əрі – Кодекс) 6-бабының 12) тармақшасына, 
10-бабының 7) тармақшасына, «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 
жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабының 2-тармағына сəйкес 
əзірленді жəне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсету бойынша дəрілік заттар-
ды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының немесе бірыңғай 

дистрибьютордың үлестес тұлғасы – тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы немесе 
бірыңғай дистрибьютордың шешімдерін тікелей жəне (немесе) жанама айқындауға жəне (не-
месе) олар қабылдайтын шешімдерге, оның ішінде шартқа байланысты ықпал етуге мүмкіндігі 
бар тұлға (берілген өкілдіктер шеңберінде оның қызметін реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдарды қоспағанда), сондай-ақ өзіне қатысты тапсырыс беруші немесе сатып алуды 
ұйымдастырушы немесе бірыңғай дистрибьютордың осындай құқығы болатын кез келген тұлға;

2) əлеуетті өнім берушінің үлестес тұлғасы – əлеуетті өнім берушiнiң шешiмдерiн тікелей 
жəне (немесе) жанама айқындауға жəне (немесе) ол қабылдайтын шешімдерге, оның iшiнде 
шартқа немесе өзге де мəмiлеге байланысты ықпал етуге құқығы бар жеке немесе заңды 
тұлға, сондай-ақ өзіне қатысты осы əлеуетті өнім берушiнiң осындай құқығы болатын жеке 
немесе заңды тұлға;

3) тапсырыс берушілер – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер 
көрсететін облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, əскери-медициналық (медициналық) 
бөлімшелер, ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар), сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындарға, 
дауыс беру акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғаларға жататын денсаулық сақтау субъектілері;

4) бірыңғай дистрибьютор – қызметін Кодекстің 77-бабына сəйкес тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде жүзеге асыратын заңды тұлға;

5) сатып алу – тапсырыс берушінің, бірыңғай дистрибьютордың, лизинг берушінің осы 
Қағидаларда белгіленген тəртіппен жəне тəсілдермен, оның ішінде сатып алу веб-порталын 
пайдаланумен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттарды, профилактикалық 
(иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуы;

6) сараптамалық бағалау – лизинг беруші, дара кəсіпкерлер мен заңды тұлғалар денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен медициналық техниканың оңтайлы техникалық 
сипаттамаларын жəне клиникалық-техникалық негіздемесін сараптамалық бағалауды жүзеге 
асыру əдістемесіне сəйкес жүзеге асыратын бағалау;

7) дəрілік зат – фармакологиялық активті заттарды білдіретін немесе қамтитын, адам 
организмімен байланысқа түсетін немесе оның ағзалары мен тіндеріне өтетін, аурулардың 
профилактикасына, диагностикасына жəне оларды емдеуге, сондай-ақ организмнің жай-күйі 
мен функцияларын өзгертуге арналған заттар: дəрілік субстанция, дəрілік шикізат, дəрілік 
заттардың балк-өнімдері, дəрілік препараттар;

8) иммундық-биологиялық препараттар – басқа да аурулар мен физиологиялық жай-
күйлердің иммунологиялық əдістері көмегімен инфекциялық жəне иммундық аурулардың 
(аллергияны қоса алғанда) арнайы профилактикасына, диагностикасына жəне оларды емде-
уге арналған препараттар, сыртқы орта объектілеріндегі инфекциялық агенттер мен олардың 
антигендерін индикациялауға арналған құралдар, қан препараттары (алу тəсіліне қарамастан) ,  
сондай-ақ иммундық жүйе арқылы емдік жəне профилактикалық əсер ететін препараттар;

9) медициналық техника – аурулардың профилактикасы, диагностикасы, емдеу, оңалту, 
медициналық сипаттағы ғылыми зерттеулер үшін жеке, кешендерде немесе медициналық 
мақсаттардағы жүйелерде қолданылатын аппараттар, аспаптар мен жабдық;

10) медициналық мақсаттағы бұйымдар – профилактикалық, диагностикалық жəне емдеу 
іс-шараларын жүргізу үшін пайдаланылатын бұйымдар, материалдар: медициналық құралдар, 
стоматологиялық, шығыc, таңу жəне тігу материалдары, бекітетін таңғыштар мен құрылғылар, 
медициналық оптика бұйымдары;

11) біртекті тауарлар – бiрдей болмаса да, сол бiр функцияларды орындауына жəне өзара 
алмастырушы болуына мүмкiндiк беретiн ұқсас сипаттамалары бар жəне ұқсас құрауыштардан 
тұратын тауарлар;

12) əлеуетті өнім беруші – осы Қағидаларға сəйкес шарт жасасуға үміткер, кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, егер 
олар үшін Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе); 

13) өнім беруші – осы Қағидаларға сəйкес шарт жасасқан, Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілеріне сəйкес қаржы лизингі шартын жасасқан кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ратын жеке тұлға, заңды тұлға (мемлекеттік мекемелерді қоспағанда егер олар үшін Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе);

14) тендер – əлеуетті өнім берушілер арасында ашық бəсекелестікті көздейтін жəне сатып 
алу туралы шарттың анағұрлым тиімді талаптарын айқындауға бағытталған сатып алу тəсілі;

15) екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана отырып өткізілетін тендер (бұдан əрі – екі кезеңдік тен-
дер) – əлеуетті өнім берушілер арасында ашық бəсекелестікті көздейтін жəне осы Қағидаларға 
сəйкес жүзеге асырылатын аукционды қолдана отырып, шарттың анағұрлым тиімді талаптарын 
айқындауға бағытталған сатып алу тəсілі;

16) тендерлік құжаттама – осы Қағидаларға сəйкес тендерлік өтінімді дайындау үшін 
əлеуетті өнім берушіге тапсырыс беруші немесе тендерді ұйымдастырушы ұсынатын 
құжаттама;

17) тендерлік өтінім – тендерлік құжаттамаға немесе осы Қағидалардың ережелеріне сəйкес 
жасалған əлеуетті өнім берушінің ұсынысы;

18) сатып алуды ұйымдастырушы – тапсырыс беруші немесе қор жəне бірыңғ ай дистри-
бьютор айқындаған, осы Қағидаларда көзделген тəсілдермен сатып алуды ұйымдастыратын 
жəне сатып алу қорытындысын тапсырыс берушіге немесе қорға жəне бірыңғай дистрибьюторға 
сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге шарт жасасу үшін 
жіберетін адам;

19) отандық тауар өндіруші – кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға немесе 
мынадай өлшемшарттарға сəйкес келетін Қазақстан Республикасының резиденті болып та-
былатын заңды тұлға:

Қазақстан Республикасының аумағында дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды немесе медициналық техниканы өндіру жөніндегі фармацевтикалық қызмет 
«Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсат (хабарлама) негізінде жүзеге асырылады;

тұтынуға (қолдануға) дайын тауарлар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркелуіне 
(тіркеу куəлігіне) сəйкес Қазақстан Республикасында орналасқан өндірістік алаңдарда 
өндіріледі;

Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына 
сəйкес өндірілген немесе жеткілікті қайта өңдеуге ұшыраған жəне «Техникалық реттеу ту-
ралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында одан əрі айналыста болуға арналған тауарлар;

«Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес тауарды жеткілікті қайта өңдеу өлшемшарттарына сəйкес Қазақстан 
Республикасының арнайы экономикалық аймақтарының аумағында жеткілікті қайта өңдеуге 
ұшыраған жəне Қазақстан Республикасының кедендік аумағының қалған бөлігіне əкетілетін 
тауарлар;

20) шетелдік өндіруші (дайындаушы зауыт) – тұтынуға (қолдануға) дайын тауарлары 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде толық өндірілген немесе қайта өңделген, бұл экс-
порттаушы елдегі құзыретті органдар берген тауардың шығу тегі туралы сертификаттармен 
расталған, шет мемлекеттің заңнамасы бойынша құрылған, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті болып табылатын шетелдік заңды тұлға;

21) бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың жəне медициналық техниканың тізімі (бұдан əрі – бірыңғай дистрибьютордың 
тізімі) – денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган əзірлейтін жəне бекітетін:

дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың сипаттамаларын, олардың шекті 
бағаларын, отандық тауар өндірушілермен берудің ұзақ мерзімді шартын жасау мүмкіндігін;

дəрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары немесе құрамы үшін, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың атаулары немесе құрамы үшін нұсқаманы;

медициналық техниканың, техникалық ерекшеліктің жəне жиынтықтың атауын, бір бірлігі 
үшін жəне жиынтық бөлінісіндегі құнын, тауардың əрбір атауы бойынша беру мерзімдерін 
қамтитын құжат;

 22) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
орган – индустрия жəне индустриялық-инновациялық даму, елдің фармацевтикалық жəне 
медициналық өнеркəсібін дамыту, мемлекеттік инвестициялық саясат жəне инвестициялық 
қолдау саясаты саласында басшылық жасауды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

23) Қазақстан Республикасының резиденттері – Қазақстан Республикасының азаматтары, 
оның ішінде шетелдіктер жəне Қазақстан Республикасында тұрақты тұру құқығына құжаты бар 
азаматтығы жоқ тұлғалар, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған барлық заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың 
Қазақстан Республикасында жəне одан тыс жерлерде орналасқан филиалдары мен өкілдіктері;

24) Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – осы тармақтың 23) тармақшасында 
көрсетілмеген жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, олардың филиалдары мен өкілдіктері;

25) бекітілген баға – сатып алу нəтижелері бойынша айқындалған өнім беруші дəрілік зат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды бірыңғай дистрибьюторға беруге міндеттенетін 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағасы;

26) фармацевтикалық көрсетілетін қызмет – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік зат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды, тасымалдауды, сақтауды, есепке 
алуды жəне өткізуді қоса алғандағы халықты амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етумен бай-
ланысты дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналысы саласындағы субъектілердің қызметі;

27) өнім берушіге фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің шығындарын өтеу – қор 
қаражаты немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
жергілікті атқарушы органдарының қаражаты есебінен бірыңғай дистрибьютордың немесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің 
құнын қоса алғанда, дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу 
нəтижелері бойынша белгіленген құны бойынша шығындарды фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді берушіге өтеу;

28) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шарты 
– дəрілік заттарға арналған тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарға арналған халықаралық стандарт талаптарына сəйкес өндірілген, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тауардың ішкі айналыс үшін шығарылуы туралы 

сертификаты бар дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беруге Қазақстан 
Республикасының резиденті – заңды тұлғамен не дəрілік заттарға арналған тиісті өндірістік практика 
(GMP) талаптарына жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарға арналған халықаралық стандарт 
талаптарына сəйкес дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар өндірісін құруға ниеті бар 
заңды тұлғамен бірыңғай дистрибьютор жасасатын азаматтық-құқықтық шарт;

29) кепілдікті сервистік қызмет көрсету – өндіретін зауыт белгілеген шығыс материал-
дары мен тозатын тораптарды қалпына келтіруді қоспағанда, сатып алу шарттарында, өнім 
берудің ұзақ мерзімді шарттарында, үш жақты сатып алу жəне қаржы лизингі шарттарында 
айқындалған мерзімде тиісті түрде пайдаланылған жəне сақталған жағдайда өнім беруші 
(дайындаушы, орындаушы), оның ішінде қашықтықтан (мамандандырылған бағдарламаларды 
жəне жабдықты, деректерді беру арнасын, сəйкестендірілген бар кодты немесе өзге де əдісті 
пайдаланумен, онлайн режимде) көрсететін техникалық қызмет көрсетудің кез келген түрлерін, 
техникалық диагностиканы жəне жабдықтың ақауын, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын, 
техникалық консультацияны қамтитын берілген медициналық техниканы жарамды жай-күйде 
ұстау жөніндегі көрсетілетін қызметтер кешені; 

30) қаржы лизингі шарты – үш жақты шарт, оған сəйкес лизинг беруші осы Қағидаларға 
сəйкес өнім берушіден лизинг алушы көрсеткен лизинг нысанасын жеке меншігіне сатып алуға 
жəне Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сəйкес осы лизинг нысанасын лизинг 
алушыға уақытша иеленуге жəне пайдалануға ақылы түрде беруге міндеттенеді;

31) сатып алу шарты – осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес жазбаша нысанда белгіленген, тараптар қол қойған 
немесе тараптардың электрондық цифрлық қолтаңбаларымен куəландырылған барлық 
қосымшалармен бірге тауарларды сатып алуға тапсырыс беруші мен өнім беруші арасын-
да жасалған шарт;

32) өнім беру шарты – осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тараптар қол қойған немесе бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған жəне тараптардың электрондық цифрлық 
қолтаңбаларымен куəландырылған барлық қосымшалармен бірге дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға бірыңғай дистрибьютор мен өнім беруші 
арасында жасалған шарт;

33) сатып алу шарты – осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының өзге де 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес тараптар қол қойған немесе бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған жəне тараптардың электрондық цифрлық 
қолтаңбаларымен куəландырылған барлық қосымшалармен бірге дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға бірыңғай дистрибьютор мен тапсырыс 
беруші арасында жасалған шарт;

34) фармацевтикалық қызметтерді көрсету туралы шарт – осы Қағидаларға жəне 
Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес жазбаша ны-
санда белгіленген, тараптар қол қойған немесе бірыңғай дистрибьютордың ақпараттық 
жүйесінде қалыптастырылған жəне тараптардың электрондық цифрлық қолтаңбаларымен 
куəландырылған барлық қосымшалармен бірге фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алуға тапсырыс беруші немесе бірыңғай дистрибьютор жəне өнім беруші арасында 
жасалған шарт;

35) клиникалық-техникалық негіздеме – сұрау салынған медициналық техниканың қажеттілігі 
жəне денсаулық сақтау ұйымының оны қолдануға əзірлігі туралы ақпаратты қамтитын құжат;

36) лизинг беруші – тартылған жəне (немесе) өз ақшасы есебiнен лизинг нысанасын 
меншiгіне сатып алатын жəне оны қаржы лизингі шартының талаптарында лизинг алушыға 
беретiн заңды тұлға (лизинг мəмiлесiне қатысушы);

37) лизинг алушы – қаржы лизингі шартының талаптарында лизинг нысанасын қабылдайтын 
денсаулық сақтау ұйымы (лизинг мəмiлесiне қатысушы);

38) лизинг төлемдері – қаржы лизингі шартын жасау сəтіндегі баға бойынша лизинг 
нысанасының барлық құнының өтелуiн ескере отырып есептелуге тиiс жəне қаржы лизингі 
шартының қолданылу мерзiмi ішінде жүзеге асырылатын, қаржы лизингі шарты қолданылуының 
барлық мерзiмi iшiнде қаржы лизингі шарты бойынша төлемдердiң жалпы сомасын бiлдiретiн 
мерзiмдiк төлемдер, ол мыналарды қамтиды:

қаржы лизингі шартына сəйкес лизинг берушiге лизинг нысанасын сатып алуға жұмсалған 
шығындарды жəне лизинг нысанасын сатып алуға, беруге жəне нысаналы түрде пайда-
ланылуы үшiн оны жұмыс iстейтiн күйге келтiруге тiкелей байланысты кез келген басқа да 
шығындарды өтеуді;

лизинг бойынша сыйақыны;
39) біріздендіруді талап ететін медициналық техника – облыстық бюджеттерге, Астана жəне 

Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейдегі медицина ұйымдарын материалдық-
техникалық жарақтандыруға бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттерді қоса алғанда, 
республикалық бюджет қаражаты есебінен біртекті медициналық қызметтерді көрсету үшін 
денсаулық сақтау ұйымдарына сатып алынатын бір текті техникалық сипаттамалары бар 
медициналық техника;

40) лизинг мерзімі – лизинг нысанасы лизинг алушыға қаржы лизингі шартына сəйкес 
уақытша иеленуге жəне пайдалануға берiлетiн мерзiм, бұл ретте лизинг берушiде лизинг 
нысанасына меншiк құқығының сақталуы кезiнде қаржы лизингі шартының мерзiмiнен бұрын 
бұзылуы лизинг мерзiмiн өзгертуге əкеп соқтырмайды;

41) инвестициялық жоба – тиісті өндірістік практика стандарттарына (GMP) сəйкес 
дəрілік заттардың жəне «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен ИСО сапасын басқару жүйесінің стандарт-
тарына сəйкес медициналық мақсаттағы бұйымдардың жаңа өндірістерін құруға жəне (не-
месе) жұмыс істеп тұрғандарын жаңғыртуға инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешені;

 42) медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарты – бірыңғай дистрибью-
тор халықаралық стандарттардың талаптарына сəйкес өндірілген жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы серти-
фикаты бар медициналық техниканы беруге Қазақстан Республикасының резиденті – заңды 
тұлғамен жасасатын азаматтық-құқықтық шарт;

 43) бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағы – осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен 
қалыптастырылған, тапсырыс берушілер жəне олардың сипаттамалары, өлшем бірлігі, 
өлшеп-орауы, өндірушінің атауы, өндіруші елі, бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша 
шекті бағадан аспайтын бағалары көрсетілген, бірыңғай дистрибьютордың бір бірлікке үстеме 
бағасын, сондай-ақ дəрілік заттар үшін халықаралық патенттелмеген атауын немесе құрамын, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін халықаралық патенттелмеген атауын немесе құрамын 
ескере отырып, бірыңғай дистрибьютор сатып алған тауарлардың тізбесінде қамтылған та-
уарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтер берушілер үшін бірыңғай 
дистрибьютор бекітетін баға ұсынысы;

44) орфандық препараттар – орфандық (сирек) ауруларды емдеуге жəне оның диагности-
касына арналған препараттар;

45) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың 
айналыcы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымы – дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу жəне тіркеу 
құжатына өзгерістер енгізу кезінде сараптама жүргізу үшін денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган айқындаған ұйым (бұдан əрі – сараптама ұйымы);

46) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің өнім берушісі – осы Қағидаларда айқындалған 
тəртіппен жəне тəсілдермен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне 
астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органымен немесе 
бірыңғай дистрибьютормен шарт негізінде халықты рецепттер бойынша дəрілік заттармен, 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді көрсететін 
денсаулық сақтау субъектісі;

47) бірыңғай дистрибьютордың ақпараттық жүйесі – бірыңғай дистрибьютордың қызметін 
автоматтандыратын жəне дистрибуция процесінің барлық мүдделі тараптарымен электрондық 
құжат алмасу жүргізуге мүмкіндік беретін бірыңғай дистрибьютор айқындайтын ақпараттық жүйе;

48) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен 
жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілігін жəне мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;

49) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

50) əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан əрі – қор) – аударымдар мен жар-
наларды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көрсетілетін қызметтерді са-
тып алу шартында көзделген көлемдерде жəне жағдайларда медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектілері көрсететін қызметтерді сатып алу мен оларға ақы төлеуді 
жəне Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге 
асыратын коммерциялық емес ұйым;

51) тауар – дəрілік заттар, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, 
дезинфекциялаушы) препараттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар жəне (немесе) 
медициналық техника;

52) дəрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауы – Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы ұсынған дəрілік заттың атауы;

53) бірлесіп орындаушы – өнім беруші фармацевтикалық қызметтерді көрсету туралы 
шартты бірлесіп орындау үшін тартатын денсаулық сақтау субъектілері;

54) ауыспалы қалдық – өнім берушілерден бірыңғай дистрибьютордың қоймасына өткен 
қаржы жылдарында қабылданған, оның ішінде төмендемейтін қордан тапсырыс берушілер 
өткізбеген дəрілік заттар жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдар;

55) денсаулық сақтау субъектілері – жеке медициналық практикамен жəне фармацевтикалық 
қызметпен айналысатын денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке тұлғалар;

56) DDP ИНКОТЕРМС 2010 – Халықаралық тауар палатасы əзірлеген жəне айқындаған 
халықаралық сатып алу-сату шарттарының стандартты талаптарының халықаралық сау-
да термині, мұнда тауар тапсырыс берушіге барлық кеден баждары мен тəуекелдерінен 
тазартылған, шартта көрсетілген межелі орнына жеткізілгенде;

57) сатып алудың үш жақты шарты – медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді 
шарты шеңберінде бірыңғай дистрибьютор, тапсырыс беруші жəне өнім беруші арасында 
жасалатын шарт;

58) сарапшы – тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы не бірыңғай дистри-
бьютор əлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлар сипаттамасының немесе техникалық 
ерекшелігінің бірыңғай дистрибьютордың тізіміне немесе сатып алынатын тауарлардың 
техникалық ерекшеліктері мен осы Қағидаларда белгіленген оларға қойылатын талаптарға 
сəйкес келуіне қатысты сараптамалық қорытынды беру үшін өтеусіз негізде тартатын арнаулы 
жəне (немесе) техникалық білімі, өткізілетін сатып алу сал асында тиісті құжаттармен (диплом-
дармен, сертификаттармен, куəліктермен жəне басқа да құжаттармен) расталған тəжірибесі 
мен біліктілігі бар жеке тұлға;

59) сатып алу веб-порталы – бірыңғай дистрибьютор, тапсырыс беруші немесе сатып 
алуды ұйымдастырушы жүргізетін электрондық сатып алуға қол берудің бірыңғай нүктесін 
ұсыну үшін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын ақпараттық жүйе;

60) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі дəрілік затқа, медициналық мақсаттағы 
бұйымға жəне медициналық техникаға шекті баға (бұдан əрі – шекті баға) – бірыңғай дис-
трибьютор жəне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымдары бағасы одан жоғары болса сатып алу жүргізілмейтін дəрілік затқа, 
медициналық мақсаттағы бұйымға жəне медициналық техникаға арналған баға;

61) бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы – денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен өнім беру шартында көрсетілген, бірыңғай дистрибьютор сатып алатын дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағасына үстеме;

62) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу бой-
ынша көрсетілетін қызмет – дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың ай-
налысы саласындағы субъектілердің халықты дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен қамтамасыз етуге байланысты есепке алуды, сақтауды халыққа өткізуді 
(рецептуралық босатуды) қамтамасыз ететін қызметі;

63) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі шарт – осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес жазбаша нысанда белгіленген, тараптар барлық қосымшалармен 
қол қойған бірыңғай дистрибьютор мен дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтер беруші арасында жасалған шарт;

64) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары – денсаулық сақтау саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыратын, денсаулық сақтау саласындағы Қазақстан Республикасы 
заңнамасының орындалуын қамтамасыз ететін, азаматтардың денсаулығын қорғау, дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне медициналық техниканың айналы-
сы саласында басшылықты жүзеге асыратын, денсаулық сақтау субъектілерінің қызметіне 
мониторингті жəне бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдар;

65) бірыңғай дистрибьютор көрсететін қызмет – тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
халықты дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен, амбулаториялық дəрілік 
қамтамасыз етуге байланысты бірыңғай дистрибьютор қорға көрсететін қызметтер жиынтығы;

66) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді есепке алу ақпараттық жүйесі – 
амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде рецепттер 
жазып беруді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің өнім берушісінің тауарды босатуын 
немесе есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті есепке алуды автоматтандыруға 
арналған денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын ақпараттық жүйе; 

67) өнім берушінің тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі шығынын өтеу – көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу нəтижелері бойынша бірыңғай дистрибьютордың дəрілік заттар-
ды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушісінің тауарларды өткізу жəне есепке алу шығындарын қордың 
қаражаты есебінен өтеуі;

68) дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қоры – өткен 
жылы тапсырыс беруші бірыңғай дистрибьютордың тізімінен іс жүзінде сатып алған дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жалпы көлемінен он пайызға дейінгі 
көлемде өз қаражаты есебінен ағымдағы қаржы жылы бірыңғай дистрибьютор белгілеген жəне 
сатып алатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесі;

69) бірыңғай дистрибьютордың қызметтерді көрсету туралы шарты – осы Қағидаларға 
жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес жазба-
ша нысанда белгіленген, барлық қосымшалармен тараптар қол қойған немесе бірыңғай 
дистрибьютордың ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған жəне тараптардың электрондық 
цифрлық қолтаңбаларымен куəландырылған бірыңғай дистрибьютор көрсететін қызметтерді 
сатып алуға арналған қор мен бірыңғай дистрибьютор арасында жасалған шарт;

70) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің өтеусіз шарты – осы 
Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалған, барлық 
қосымшалармен қол қойған, тараптар жазбаша нысанда белгіленген, қор қаражаты есебінен 
бекітілген халықты амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету мақсатында амбулаториялық 
дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде бірыңғай дистрибьютор мен денсаулық сақтау субъектісі 
арасында жасалатын шарт;

71) жылжымалы кешен – емдік жəне диагностикалық іс-шараларды дербес орындауға 
мүмкіндік беретін, медициналық техника, медициналық мақсаттағы бұйым стационарлық 
бекітілген (тасымалданбайтын жəне портативті емес) арнайы автокөлік.

2-тарау. Сатып алуға байланысты қағидаттар, тəсілдер мен шектеулер
3. Сатып алу мынадай қағидаттар сақтала отырып өткізіледі: 
1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы жəне тиімді жұмсау;
2) əлеуетті өнім берушілерге сатып алуды өткізу рəсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;
3) əлеуетті өнім берушілер арасындағы адал бəсекелестік;
4) сатып алу процесінің жариялылығы мен ашықтығы;
5) отандық тауар өндірушілерді қолдау;
6) кəсіпкерлік бастаманы қолдау;
7) пациентке бағдарланған дəрілік көмек;
8) Қазақстан Республикасының тұрғындарын дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 

бұйымдармен, медициналық техникамен үздіксіз қамтамасыз ету.
4. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сатып алу үшін бөлінетін бюджет қаражатын оңтайлы жəне тиімді 
жұмсау мақсатында дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар уəкілетті орган 
белгілеген шекті бағадан аспайтын б ағамен сатып алынады.

5. Жыл сайын тиісті қаржы жылының бірінші маусымына дейін денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган келесі қаржы жылына бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша 
дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға шекті бағаны бекітеді.

6. Сатып алуды тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы:
1) тендер;
2) баға ұсыныстарын сұрату;
3) бір көзден алу;
4) оның тізіміне сəйкес бірыңғай дистрибьютордан;
5) медициналық техниканы сатып алу жөніндегі бірыңғай дистрибьютор арқылы;
6) мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, денсаулық сақтау ұйымдарының Қазақстан 

Республикасының қаржы лизингі туралы заңнамалық актілерінде белгіленген тəртіппен қаржы 
лизингі шарттарында медициналық техниканы сатып алу тəсілдерінің бірімен жүзеге асырады.

Осы тармақтың 1) – 3) тармақшаларында көзделген сатып алуды тапсырыс берушілер 
немесе сатып алуды ұйымдастырушылар сатып алу веб-порталында жүзеге асыра алады.

7. Бірыңғай дистрибьютор сатып алуды:
1) екі кезеңдік тендер;
2) бір көзден алу;
3) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың пайда болуы мен таралуының алдын алу, 

төтенше жағдайларды болғызбау жəне салдарын жою үшін дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібі;

4) берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың өндірісін құруға жəне (немесе) жаңартуға ниеті бар əлеуетті өнім берушілерден 
сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібі;

5) берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың өндірісі бар əлеуетті өнім берушілерден сатып алуды жүзеге асырудың ерек-
ше тəртібі;

6) берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша медициналық техника бойынша өндірісі бар 
əлеуетті өнім берушілерден сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібі тəсілдерінің 
бірімен жүзеге асырады. 

Бірыңғай дистрибьютор осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген сатып 
алуды сатып алу веб-порталында жүзеге асыра алады.

Бірыңғай дистрибьютор осы тармақтың 1) немесе 2) тармақшаларына сəйкес бір қаржы 
жылы жəне өтінімдерінде бірдей сипаттамасы жəне (немесе) техникалық сипаттамасы (лот-
тары) бар дəрілік заттар жəне (немесе) медициналық бағыттағы бұйымдар көрсетілген сол 
бір əлеуетті өнім беруші қатысатын осы тармақтың 4), 5) тармақшаларына сəйкес сатып алу 
тəсілдерімен сатып алу рəсімдері бір мезгілде өткізілген жағдайда тендерлік немесе конкурстық 
комиссия мұндай лоттары бар өтінімдерді, ашу рəсімін бұрын басталған деп қарайд ы. Бұл ретте 
тендерлік немесе конкурстық комиссия кеш басталған сатып алудағы мұндай лоттарды бұрын 
басталған сатып алу қорытындыларын шығарғанға дейін қарамайды.

Бірыңғай дистрибьютор бұрын басталған сатып алу нəтижелері бойынша ұзақ мерзімді 
шарт жасасқан жағдайда тендерлік немесе конкурстық комиссия кеш басталған сатып алудағы 
мұндай лоттарды қараусыз қайтарады. 

8. Лизинг беруші қаржы лизингі шарттарында одан əрі денсаулық сақтау ұйымдарына беру 
үшін бірыңғай дистрибьютор арқылы медициналық техниканы сатып алуды жүзеге асырады.

9. Жұмыскерлер, сондай-ақ тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының, 
бірыңғай дистрибьютордың немесе лизинг берушінің үлестес тұлғалары осы Қағидаларда 
реттелетін сатып алуды жүзеге асыру кезінде əлеуетті өнім берушілер ретінде қатыса алмайды.

Əлеуетті өнім беруші жəне оның үлестес тұлғасы бір лот бойынша тендердің қатысушысы 
бола алмайды.

Əлеуетті өнім беруші, егер:
1) əлеуетті өнім беруші бірінші басшыларының жəне (немесе) əлеуетті өнім берушінің 

уəкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жегжаттары өнім берушіні таңдау 
туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін сатып алуда тапсырыс берушінің, 
сатып алуды ұйымдастырушының, бірыңғай дистрибьютордың немесе лизинг берушінің өкілі 
болып табылса;

2) сатып алуға қатысуға үміткер əлеуетті өнім беруші басшысының жосықсыз əлеуетті өнім 
берушілердің немесе өнім берушілердің тізбесінде болатын заңды тұлғаларды басқаруға, 
құруға, жарғылық капиталына қатысуға байланысы болса;

3) сатып алуға қатысуға үміткер əлеуетті өнім берушінің басшысы жосықсыз əлеуетті өнім 
берушілердің немесе өнім берушілердің тізбесіне енгізілген кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ратын жеке тұлға болып табылса;

4) сатып алуға қатысуға үміткер кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып та-
былатын əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілер) тізбесіне 
енгізілген əлеуетті өнім берушінің басшысы болып табылса;

5) əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) 
тізбесінде болса;

6) əлеуетті өнім берушінің немесе өнім берушінің қаржы-шаруашылық қызметі Қазақстан 
Республикасының заңнамасына не Қазақстан Республикасының бейрезиденті – əлеуетті 
өнім беруші мемлекетінің заңнамасына сəйкес тоқтатыла тұрса, сатып алуға қатыспайды.

10. Жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің тізбесін тапсырыс 
беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай дистрибьютор немесе лизинг беруші заңды 
күшіне енген сот шешімдері негізінде қалыптастырады жəне денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган көздеген тəртіппен жəне мерзімдерде оны интернет-ресурсқа орналастыру 
үшін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға жібереді.

11. Жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің немесе өнім берушілердің тізбесіне қосу үшін:
1) өнім берушілердің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету біліктілік 
талаптары немесе сатып алынатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге қойылатын талап-
тар бойынша дəйексіз ақпарат ұсынуы;

2) жеңімпаздар деп айқындалған əлеуетті өнім берушілердің осы Қағидаларға сəйкес 
шарт жасасудан жалтаруы;

3) екінші орын алған əлеуетті өнім берушілердің осы Қағидаларға сəйкес шарт жасасу-
дан жалтаруы;

 4) өнім берушілердің тапсырыс берушінің, сатып алуды ұйымдастырушының немесе 
бірыңғай дистрибьютордың бір жақты тəртіппен шартты бұзуына əкеп соқтырған олармен 
жасалған шарттар бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындамауы 
негіз болып табылады.

12. Фармацевтикалық қызметтерді көрсету үшін əлеуетті өнім берушінің бірлесіп орында-
ушыны тартуға жол беріледі, бұл ретте əлеуетті өнім берушінің бірлесіп орындаушысы осы 
Қағидалардың 14-тармағының 1), 3), 10) тармақшаларында белгіленген фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім берушісіне қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келеді.

3-тарау. Əлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
13. Тауарлардың əлеуетті өнім берушілеріне мынадай біліктілік талаптары қойылады:
1) құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық əрекет ету қабілеттілігі (кəсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);
2) Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында кемінде бір жыл жұмыс 

тəжірибесі (осы талап өндірушілерге қолданылмайды);
3) төлем қабілеттілігі – салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар мен міндетті əлеуметтік медициналық  
сақтандыру аударымдары жəне (немесе) жарналары бойынша берешегінің болмауы;

4) банкроттық не таратылу рəсіміне жатпауы, қаржы-шаруашылық қызметі сатып алу-
ды өткізу сəтінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес тоқтатыла 
тұрмаған болуға тиіс;

5) жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесінде болмауы;
6) олармен айналысу үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін 

жүзеге асыратын əлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі «Ақпараттандыру туралы» 2015 
жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелері арқылы расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде 
мəліметтер болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) 
тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады.

14. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім берушілеріне мынадай 
біліктілік талаптары қойылады:

1) құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық əрекет ету қабілеттілігі (кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);

2) Қазақстан Республикасының резиденті болуы;
3) олармен айналысу үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет болатын қызмет түрлерін 

жүзеге асыратын əлеуетті өнім берушінің құқықтық қабілеттілігі «Ақпараттандыру туралы» 2015 
жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелері арқылы расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде 
мəліметтер болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) 
тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

4) төлем қабілеттілігі – салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру аударымдары жəне (немесе) жарналары бойынша берешегінің болмауы;

5) банкроттық не таратылу рəсіміне жатпауы, қаржы-шаруашылық қызмет сатып алу-
ды жүргізу сəтінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес тоқтатыла 
тұрмауға тиіс;

6) жосықсыз əлеуетті өнім берушілер жəне (немесе) өнім берушілер тізбесінде болмауы;
7) Қазақстан Республикасының фармацевтика нарығында кемінде бір жыл жұмыс 

тəжірибесінің болуы;
8) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді есепке алудың ақпараттық жүйесін енгізу үшін 

ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның болуы;
9) соттың заңды күшіне енген шешімі негізінде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу туралы соңғы екі жыл ішінде жасасқан шарттар бойынша олардың міндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылыққа тартылмауы;

10) осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген шектеулердің болмауы;
11) осы Қағидаларда тыйым салынған бірыңғай дистрибьютор мен қарым-қатынастың 

болмауы.
15. Біліктілік талаптары осы Қағидаларда белгіленген сатып алу тəсілінің ерекшеліктері 

ескеріле отырып қолданылады.
16. Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы немесе бірыңғай дистрибьютор 

əлеуетті өнім берушіге осы Қағидаларда көзделмеген біліктілік талаптарын қоймайды.
Əлеуетті өнім беруші өзінің біліктілік талаптарына сəйкес келуін растау үшін тапсырыс 

берушіге, сатып алуды ұйымдастырушыға, бірыңғай дистрибьюторға қағаз жеткізгіште не-
месе сатып алу веб-порталы арқылы осы Қағидаларда көзделген құжаттарды жəне/немесе 
құжаттардың көшірмелерін ұсынады. 

17. Əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 18-тармағында көрсетілген жағдайды 
қоспағанда, тендердің, екі кезеңдік тендердің бір лоты бойынша дəрілік заттың; медициналық 
мақсаттағы бұйымның; медициналық техниканың өндірушісін көрсете отырып, бір саудалық 
атауын ұсынады.

Əлеуетті өнім беруші дəрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның бір атауы бойын-
ша фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алған кезде, сондай-ақ бір көзден немесе 
баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу жүргізу кезінде осы Қағидалардың 19-тармағында 
көрсетілген жағдайды қоспағанда, дəрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның, 
медициналық техниканың өндірушісін көрсете отырып бір саудалық атауын ұсынады.

18. Медициналық техниканың əлеуетті өнім берушісі тендердің бір лоты бойынша, егер 
сатып алынатын негізгі медициналық техниканы пайдалану үшін қосымша медициналық тех-
ника жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйым жиынтықта бірлесіп пайдалану үшін талап 
етілсе, екі жəне одан да көп өндірушіні ұсына алады.

19. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде: 

1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен белгілі бір аурулары (жай-
күйі) бар амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде халықты тегін қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізбесіне кірген, бірақ бірыңғай дистрибьютордың тізіміне кірмеген дəрілік заттар 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін;

2) балаларды қамтамасыз ету мақсатында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықта 
(дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті орган бекіткен) балаларға қолдануға 
қарсы көрсетілімдері туралы нұсқамасы бар дəрілік затты бірыңғай дистрибьютор сатып 
алған жағдайда;

3) дəрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы жəне облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті өкілдік органдарының шешімі 
негізінде пациенттің жеке өзіне жақпаған жағдайда фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алуды жүзеге асырады.

4-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету 

шеңберінде сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптар
20. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету үшін сатып алынатын 
жəне босатылатын (фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде) дəрілік 
заттарға, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) 
препараттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға мынадай талаптар қойылады:

1) Кодекстің ережелеріне жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындаған 
тəртіппен Қазақстан Республикасында дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекцияла-
ушы) препараттарды тіркеудің болуы (дəріханаларда дайындалған дəрілік препараттарды, 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне 
енгізілген орфандық препараттарды, тіркелмеген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды, медициналық мақсаттағы бұйым мен медициналық техниканың құрамына кіретін 
жəне денсаулық с ақтау саласындағы уəкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) 
негізінде Қазақстан Республикасының аумағына əкелінген дербес бұйым немесе құрылғы 
ретінде пайдаланылмайтын жиынтықты қоспағанда);

2) дəрілік заттар, проф илактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфек-
циялаушы) препараттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 
техниканы сақтау жəне тасымалдау қағидаларына сəйкес олардың қауіпсіздігінің, тиімділігінің 
жəне сапасының сақталуын қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады жəне тасымалданады;

3) дəрілік заттардың, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезин-
фекциялаушы) препараттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың таңбалануы, тұтыну 
қаптамасы жəне қолдану жөніндегі нұсқаулықтар Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіпке сəйкес 
келеді;

4) тапсырыс берушіге өнім берушінің беру күніне дəрілік заттардың, профилактикалық 
препараттардың (иммундық-биологиялық,   диагностикалық, дезинфекциялаушы) жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде елу пайызды (жарамдылық мерзімі 
екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он екі айды (жарамдылық мерзімі 
екі жыл жəне одан көп болса) құрайды;

5) бірыңғай дистрибьюторға өнім берушінің беру күніне дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

сатып алу жүргізілетін алдағы жылдың қараша, желтоқсан жəне басталған қаржы жылының 
қаңтар кезеңінде тауарды жеткізген кезде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен 
кемінде алпыс пайызды (жарамдылық мерзімі екі жылдан аз болса) жəне қаржы жылы ішінде 
келесі беру кезінде кемінде елу пайызды;

сатып алу жүргізілетін алдыңғы жылдың қараша, желтоқсан жəне басталған қаржы жылының 
қаңтар кезеңінде тауарды жеткізген кезде қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен 
кемінде он төрт айды (жарамдылық мерзімі екі жыл жəне одан көп болса) жəне қаржы жыл ы 
ішінде келесі беру кезінде кемінде он екі айды құрайды;

6) осы тармақтың 7) тармақшасында көрсетілген т ауарларды қоспағанда, тапсырыс 
берушіге бірыңғай дистрибьютордың беру күніне дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың жарамдылық мерзімі:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде от ыз пайызды (жарамдылық 
мерзімі екі жылдан аз болса);

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде с егіз айды (жарамдылық мерзімі 
екі жыл жəне одан көп болса) құрайды;

7) тапсырыс берушіге бірыңғай дистрибьютордың беру күніне вакцинаның жарамдылық 
мерзімі:

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде қырық пайызды жарамдылық 
мерзімі екі жылдан аз болса); 

қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімінен кемінде он айды (жарамдылық мерзімі екі 
жыл жəне одан көп болса) құрайды;

8) олардың жарамдылық мерзімі өткенге дейін тағайындауы бойынша пайдалану үшін 
тараптардың келісімі бойынша есепке алу жəне өткізу қызметтері бірыңғай дистрибьютор 
тауарының ауыспалы қалдықтары үшін тапсырыс берушіге жəне (немесе) өнім берушіге 
ұсынылатын осы тармақтың 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген жарамдылықтың аз 
мерзімін құрайды;

9) дəріханаларда дайындалған дəрілік препараттардан, денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен орфандық препараттардың тізбесіне енгізілген орфандық препараттар-
дан, тіркелмеген дəрілік заттардан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан басқа, денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіппен дəрілік заттардың саудалық атауын-
да тіркелген бағаның жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарға шекті бағаның бар болуы.

21. Сатып алынатын медициналық техникаға мынадай талаптар қойылады:
1) медициналық техниканың Қазақстан Республикасында тіркелуінің немесе Кодексте 

көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына əкелу үшін денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган қорытындысының (рұқсат беру құжатының) бар болуы. Тіркеу 
тіркеуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық цифрлық қолтаңбамен 
куəландырылатын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан алынатын үзіндімен растала-
ды. Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның хатымен расталады;

2) медициналық техниканың таңбалануы, тұтыну қаптамасы жəне қолдану жөніндегі 
нұсқаулық пен пайдалану құжаты Кодекстің талаптарына жəне денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган белгілеген тəртіпке сəйкес келеді;

3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен Дəрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау жəне 
тасымалдау қағидаларына сəйкес оның қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын 
қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады жəне тасымалданады;

4) медициналық техника жаңа, бұрын пайдаланылмаған, беру сəтінде шыққанына жиырма 
төрт ай болмаған болып табылады;

5) өлшем құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының 
өлшем бірлігі туралы заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі 
мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің 
тізіліміне енгізілгені техникалық реттеу жəне метрология саласындағы уəкілетті орган берген 
сертифи каттың көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің 
болмауы техникалық реттеу жəне метрология жөніндегі уəкілетті органның хатымен расталады;

6) жылжымалы кешен арнайы автокөліктен, медициналық техникадан, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардан тұратын бірыңғай кешен ретінде Қазақстан Республикасында 
тіркелген.

22. Тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы, бірыңғай дистрибьютор немесе лизинг 
беруші тауарларға осы Қағидаларда көзделмеген талаптарды белгілемейді.

23. Тауарларға қойылатын талаптар осы Қағидаларда белгіленген сатып алу тəсілінің 
ерекшеліктері ескеріле отырып қолданылады.

5-тарау. Отандық тауар өндірушілерді қолдау
24. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендер) отандық тауар өндіруші болып 

табылатын жəне тендерлік өтінімі осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін бір əлеуетті 
өнім беруші қатысса, комиссия осындай əлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп тану туралы 
шешім қабылдайды, онымен бір көзден сатып алу тəсілін қолданбай шарт жасалады. Бұл 
ретте шарт жасасу кезінде тауардың бағасы осы əлеуетті өнім берушінің бастапқы баға 
ұсынысының бағасынан аспайды. 

25. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендерге) олардың біреуі отандық тауар 
өндіруші болып табылатын, тендерлік өтінімі осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін 
екі жəне одан көп əлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда, комиссия мұндай əлеуетті өнім 
берушіні тендердің жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды, онымен бір көзден сатып 
алу тəсілін қолданбай шарт жасалады. Бұл ретте шарт жасасу кезінде тауардың бағасы осы 
əлеуетті өнім берушінің бастапқы жаңа ұсынысының бағасынан аспайды. 

26. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендерге) отандық тауар өндіруші болып табы-
латын жəне тендерлік өтінімдері осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін екі жəне одан 
да көп əлеуетті өнім беруші қатысса, онда тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы 
немесе бірыңғай дистрибьютор отандық тауар өндірушілер болып табылатын əлеуетті өнім 
берушілердің тендерлік өтінімдерін қарайды, ал басқа əлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін 
(болған кезде) қабылдамайды. 

27. Егер екі кезеңдік тендерге берудің ұзақ мерзімді шартын жасасу көзделетін лоттарға 
отандық өндіруші болып табылатын жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін бір 
əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімі берілсе, онымен осы Қағидалардың сатып алудың 
ерекше тəртібін көздейтін 21-тарауына сəйкес бір көзден сатып алу тəсілі қолданылмай берудің 
ұзақ мерзімді шарты жасалады.

28. Сатып алуды өткізу кезінде əлеуетті өнім берушінің отандық өндіруші мəртебесі мы-
надай құжаттармен расталады:

1) Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 
алынған дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар немесе медициналық техника 
өндірісі бойынша фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсат (лицензия); 

2) Кодекстің ережелеріне сəйкес жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
айқындайтын тəртіппен өндіруші ретінде отандық тауар өндіруші көрсетілген, отандық тауар 
өндірушінің тауарына арналған тіркеу куəлігі.

Шарт немесе берудің ұзақ мерзімді шартына қосымша келісім жасалған кезде əлеуетті өнім 
беруші – отандық өндіруші жеткізілетін тауарларға «СТ KZ» ішкі айналыс үшін тауарлардың 
шығу тегі туралы сертификатты ұсынады.

6-тарау. Кəсіпкерлік бастаманы қолдау
29. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 

əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде шарттар жасау артықшылығына Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес:

1) дəрілік заттарды сатып алу жəне дəрілік заттарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын 
жасасу кезінде тиісті өндірістік практика (GMP);

2) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу кезінде тиісті дистрибьюторлық практика (GDP);

3) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде тиісті дəріханалық 
практика (GPP) талаптарына объектінің сəйкестігі туралы сертификат алған əлеуетті өнім 
берушілер ие болады.

30. Тендерлік өтінімге сатып алу шартын немесе өнім беру шартын жасауға артықшылық 
алу үшін:

отандық тауар өндірушілер дəрілік заттарды сатып алу жəне дəрілік заттарды берудің ұзақ 
мерзімді шарттарын жасау кезінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы 
заңнамасының талаптарына сəйкес алынған объекті мен өндірістің тиісті өндірістік практика 
(GMP) талаптарына сəйкестігі туралы сертификатты қоса береді; 

əлеуетті өнім берушілер дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес алынған объектінің тиісті 
дистрибьюторлық практикаға сəйкестігі (GDP) сертификатын қоса береді; 

əлеуетті өнім берушілер жəне (немесе) олардың  бірлесіп орындаушылары фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау 
саласындағы заңнамасының талаптарына сəйкес алынған объектінің тиісті дəріханалық 
практикаға сəйкестігі (GPP) сертификатын қоса береді.

31. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендерге) осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес келетін тендерлік өтінімді, объектінің осы Қағидалардың 30-тармағында көзделген 
талаптарға сəйкес тиісті өндірістік практика GMР немесе тиісті дистрибьюторлық практика GDP 
талаптарына сəйкестігі туралы сертификат ұсынған бір ғана əлеуетті өнім беруші қатысса, онда 
комиссия мұндай əлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп тану туралы шешім қабылдайды, оны-
мен бір көзден сатып алу тəсілін қолданбай шарт жасасады. Бұл ретте шартты жасасу кезінде 
тауардың бағасы осы əлеуетті өнім берушінің бастапқы баға ұсынысының бағасынан аспайды.

32. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендерге) олардың бірі осы Қағидалардың 
талаптарына сəйкес келетін тендерлік өтінімді, осы Қағидалардың 30-тармағында көзделген 
талаптарға сəйкес объектінің тиісті өндірістік практика GMР немесе тиісті дистрибьюторлық 
практика GDP талаптарына сəйкестігі туралы сертификатты ұсынған екі жəне одан да көп 
əлеуетті өнім беруші қатысса, комиссия объектінің тиісті өндірістік практика GMР немесе 
тиісті дистрибьюторлық практика GDP талаптарына сəйкестігі туралы сертификатты ұсынған 
əлеуетті өнім берушіні жеңімпаз деп тану туралы шешім қабылдайды, онымен бір көзден сатып 
алу тəсілін қолданбай шарт жасалады. Бұл ретте шарт жасасу кезінде тауардың бағасы осы 
əлеуетті өнім берушінің бастапқы баға ұсынысының бағасынан аспайды.

33. Егер лот бойынша тендерге (екі кезеңдік тендерге) осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес тендерлік өтінімді жəне осы Қағидалардың 30-тармағында көзделген талаптарға сəйкес 
объектінің тиісті өндірістік практика GMР немесе тиісті дистрибьюторлық практика GDP талапта-
рына сəйкестігі туралы сертификат ұсынған екі жəне одан да көп əлеуетті өнім беруші қатысса, 
онда комиссия олардың тендерлік өтінімдерін ғана қарайды, ал басқа қатысушылардың 
тендерлік өтінімдерін (олар болған кезде) қабылдамайды. 

 2-бөлім. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының сатып 
алуды жүзеге асыру тəртібі

8-тарау. Сатып алуды ұйымдастырушыны айқындау тəртібі
34. Тауарларды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды 

ұйымдастыру жəне өткізу рəсімдерін орындау үшін тапсырыс беруші немесе қор жəне 
бірыңғай дистрибьютор бір адамның атынан əрекет ететін жағдайды қоспағанда, тапсырыс 
беруші немесе қор жəне бірыңғай дистрибьютор шешім қабылдау жолымен сатып алуды 
ұйымдастырушыны, сондай-ақ алдағы болатын сатып алуда олардың мүдделерін білдіретін 
тапсырыс берушінің немесе қордың жəне бірыңғай дистрибьютордың лауазымды адамын 
айқындайды.

35. Мемлекеттік кəсіпорын өзімен үлестес тұлғалар үшін сатып алуды ұйымдастырушы 
ретінде əрекет ете алады.

36. Дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан 
да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлға өзімен үлестес тұлғалар үшін сатып алуды 
ұйымдастырушы ретінде əрекет ете алады.

9-тарау. Тендер өткізу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі 
1-параграф. Тендерді ұйымдастыру

37. Тендер өткізу тəсілімен тауарларды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді са-
тып алу туралы тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендерлік өтінімдерді 
қабылдау аяқталатын күннен кемінде  күнтізбелік жиырма күн бұрын, қайталама тендер 
кезінде кемінде күнтізбелік он бес күн қалғанда тапсырыс берушінің немесе сатып алуды 
ұйымдастырушының интернет-ресурсына орналастыру жолымен əлеуетті өнім бер ушілерді 
хабардар етеді.

38. Уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалған тендер өткізу тəсілімен тауарларды, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды өткізу туралы хабарландыру тапсы-
рыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына немесе бірыңғай 
дистрибьютордың сатып алу веб-порталына орналастырылады, ол мынадай ақпаратты:

1) тапсырыс берушінің немесе ұйымдастырушының атауын ж əне мекенжайын;
2) сатып алынатын фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің атауларын, сатып алына-

тын тауарлардың халықаралық патенттелмеген атауларын, саудалық атауларын – пациенттің 
жеке өзіне жақпаған жағдайда, сатып алу көлемін, беру орнын, əрбір лот бойынша сатып алу 
үшін бөлінген сомаларды;

3) беру мерзімдері мен талаптарын;
4) тендерлік құжаттаманы беру тəртібі мен көзін;
5) құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны мен тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімін;
6) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күнін, уақыты мен орнын қамтиды.
Тапсырыс берушілер немесе сатып алуды ұйымдастырушылар тендерлерді сатып алу 

веб-порталы арқылы немесе осы Қағидалардың 1-тарауының нормаларына сəйкес өткізеді.
39. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендер өткізу үшін тендерлік 

комиссия құрады. Əрбір тендерге бөлек комиссия құрамы бекітіледі.
40. Тендерлік комиссияның құрамына тендерлік комиссияның төрағасы, төрағаның орын-

басары жəне мүшелері кіреді. Тендерлік комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға 
жəне кемінде үш адам б олуға тиіс.

41. Тендерлік комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап жұмыс істейді 
жəне өз қызметін сатып алу шарты жасалған не тендер өткізілмеді деп танылған күні не сатып 
алу шарты жасалғанға дейін сатып алу өткізу кезінде бұзушылықтар анықталған жағдайларда 
қорытындылардың күші жойылғанда тоқтатады.

42. Тендерлік комиссияның құрамына тапсырыс берушінің немесе сатып алуды 
ұйымдастырушының бірінші басшылары немесе олардың орынбасарлары, сондай-ақ бейінді 
құрылымдық бөлімшелердің басшылары мен мамандары кіреді.

43. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының бірінші басшысы немесе 
басшының орынбасары тендерлік комиссияның төрағасы болып айқындалады, ол комиссия 
қызметіне басшылық етеді, жұмысын жоспарлайды жəне оның шешімдерін іске асыру үшін 
жалпы бақылауды жүзеге асырады. Төраға болмаған уақытта оның функцияларын комиссия 
төрағасының орынбасары жүзеге асырады.

44. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы басшысының бұйрығымен 
тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының қызметкерлері қатарынан 
комиссияның құрамына кірмейтін жəне дауыс беру құқығы жоқ тендерлік комиссияның хат-
шысы тағайындалады.

45. Тендерлік комиссияның хатшысы əлеуетті өнім берушілерге тендерлік құжаттаманы 
ұсынады, олардан тендерлік өтінімдер салынған конверттерді қабылдайды, тендерлік комис-
сия отырысының күн тəртібі бойынша ұсыныстарды жəне басқа да қажетті материалдарды 
дайындайды, комиссия отырысының хаттамасын жасайды, тендерлік өтінімдерді тіркеу жур-
налын жүргізеді, онда оларды ұсыну күні мен уақыты, тендерлік өтінім салынған конвертті 
ұсынған адамның тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) көрсетіледі. Журнал тігіледі, беттері 
нөмірленеді, соңғы беті тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының уəкілетті 
адамының қолтаңбасымен куəландырылады.

46. Қажет болған кезде тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы бейінді 
мамандықтағы сарапшыны немесе сарапшыларды тартады.

47. Сарапшы əлеуетті өнім берушілер ұсынып отырған тауарлардың жəне фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтердің сатып алынатын тауарларға жəне фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерге қойылатын талаптарға, тендерлік құжаттаманың ережелеріне сəйкестігіне 
тауарлардың техникалық ерекшелігі (сипаттамасы) бойынша сараптамалық қорытынды береді.

48. Сарапшы тендерлік комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге қатыспайды. 
Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, оған сарапшы қол қояды жəне комис-
сия отырысының хаттамасына қоса беріледі.

49. Сараптамалық қорытындыны комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау жəне салыстырып 
тексеру, жеңімпазды айқындау кезінде қарайды.

50. Тендерлік комиссияның отырысы оның жалпы санынан кемінде үштен екісі қатысқан 
жағдайда өткізіледі. Тендерлік комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады жəне 
егер қатысып отырған комиссия мүшелерінің жалпы   санынан қарапайым көпшілік дауыс 
берілсе, қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда тендерлік комиссия 
төрағасы, ал ол болмаған кезде тендерлік комиссия төрағасының орынбасары дауыс берген 
шешім қабылданды деп есептеледі.

51. Тендерлік комиссияның қандай да бір мүшесі болмаған жағдайда отырыс хаттамасында 
оның болмау себебі жəне осы фактіні растайтын актіге сілтеме көрсетіледі.

52. Егер тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу жөніндегі тендерлік комиссияның 
отырысы кворумның болмауы себебінен белгіленген күні мен уақытта өткізілмесе, тендерлік 
комиссияның хатшысы тендерге ұсынылған тендерлік өтінімдер салынған конверттердің 
сақталуын қамтамасыз етеді жəне тендерлік комиссияның өткізілмеген отырысы күнінен ба-
стап бір жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде белгіленетін конверттерді ашудың жаңа күні 
мен уақыты туралы хабарлайды.

Бұл ретте қайта берілген тендерлік өтінімдер салынған конверттер қабылданбайды.
53. Егер белгіленген уақытта тендерлік комиссия мүшелерінің қажетті саны қамтамасыз 

етілм есе, онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендерлік комиссияның 
өткізілмеген отырысы күнінен кейінгі үш жұмыс күні ішінде тендерлік комиссияның құрамына 
өзгерістер енгізеді.

54. Тендерлік комиссия отырысының хаттамасына оның барлық мүшелері, тендерлік 
комиссияның төрағасы, оның орынбасары мен комиссия хатшысы қол қояды жəне əр парағына 
бұрыштама қол қояды.

55. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы Қағидаларға сəйкес тау-
арларды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға арналған тендерлік 
құжаттаманы бекітеді, ол оның интернет-ресурсына орналастырылады жəне мыналарды 
қамтиды (сатып алу нысанасына қарай):

1) осы Қағидалардың 3-тарауының талаптарына жəне 4-тарауына сатып  алынатын 
тауарлардың өзінің сəйкестігін растау үшін əлеуетті өнім беруші ұсынуға тиіс тендерлік 
құжаттаманың құрамын, құжаттар тізбесін;

2) техникалық ерекшеліктерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің техникалық жəне сапалық сипаттамаларын;

3) сатып алынатын тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің көлемін 
жəне əрбір лот бойынша оларды сатып алу үшін бөлінген сомаларды;

4) тауарды беру немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсету орны, мерзі мдері мен 
басқа да шарттарын;

5) төлем шарттары жəне  денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысандар 
бойынша тауарларды сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге 
арналған шарттың жобасын;

6) тендерлік өтінімнің, сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтерді 
көрсетуге арналған шарттың тіліне қойылатын талаптарды;

7) тендерлік өтінімді ресімдеуге  қойылатын талаптарды;
8) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу тəртібін, нысаны мен мерзімдерін;
9) тендерлік өтінімді кері қайтарып алу мүмкіндігі мен тəртібін көрсетуді;
10) тендерлік өтінімдерді қабылдау орны мен соңғы мерзімін жəне олардың қолданылу 

мерзімін;
11) əлеуетті өнім берушілердің тендерлік құжаттаманың мазмұны қажет болған кезде олар-

мен кездесу өткізу тəртібі бойынша түсініктеме алу үшін жүгіну нысандарын;
12) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу орнын, күнін, уақыты мен рəсімін; 
13) тендерлік өтінімдерді қарау рəсімін;
14) əлеуетті өнім берушілерге – отандық тауар өндірушілерге Қағидаларда айқындалған 

қолдау көрсету шарттарын;
15) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартты 

кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу шарттарын, нысанын, көлемі мен тəсілін;
 16) дəрілік заттардың халықаралық  патенттелмеген атауы немесе құрамы, сондай-ақ əрбір 

лот бойынша саудалық атауының техникалық сипаттамалары жəне шекті бағалары көрсетілген 
тегін жəне (немесе) жеңілдікті негізде босатылатын дəрілік заттардың, профилактикалық 
(иммундық-биологиялық, диагностик алық, дезинфекциялаушы) препараттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың тізбесін жəне санын (фармацевтикалық көрсетілетін қызметті са-
тып алу кезінде);

Пациенттің жеке өзіне жақпаған жағдайда, тапсырыс берушінің дəрігерлік-консультациялық 
комиссиясының қорытындысы негізінде саудалық атауы, сондай-ақ əрбір лот бойынша 
саудалық атауының техникалық сипаттамасы жəне шекті бағалары көрсетілген, тегін жəне 
(немесе) жеңілдікті негізде босатылатын дəрілік заттардың, профилактикалық (иммундық-
биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізбесін жəне санын (фармацевтикалық көрсетілетін қызметті сатып алу кезінде); 

17) медициналық техниканың тізбесі мен санын;
18) əрбір лот бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

денсаулық сақтау басқармалары айқындаған фармацевтикалық қызмет көрсетілуге тиіс елді 
мекендердің тізбесін (фармацевтикалық көрсетілетін қызметті сатып алу кезінде);

19) осы Қағидалардың 3-тарауында белгіленген фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтердің əлеуетті өнім беруші леріне, сондай-ақ олардың бірлесіп орындаушыларына 
қойылатын талаптарды (фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);

20) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтерді;

21) осы Қағида лардың 4-тарауында белгіленген тауарларға қойылатын талаптарды.
56. Тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының біртекті тауарларды 

оларды беру орны бойынша лоттарға, ал біртекті тауарлардың бірнеше түрін сатып алуды 
жүзеге асыру кезінде олардың біртекті түрлері жəне (немесе) беру орны бойынша лоттарға 
бөлуіне жол беріледі.

Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу кезінде сатып алуды оларды көрсету орны бойынша лоттарға бөледі.

57. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік он 
күннен кешіктірмей əлеуетті өнім беруші қажет болған кезде тапсырыс берушіге, сатып 
алуды ұйымдастырушыға тендерлік құжаттама бойынша түсініктеме беруге жүгінеді, 
оларға тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы сұрау салуды алған күннен 
бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей сұрау салу авторын көрсет пей, сұрау салу келіп 
түскен күнге тендерлік құжаттама алған барлық əлеуетті өнім берушілерге жіберілетін 
түсініктеме береді.

58. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін күнтізбелік жеті күннен 
кешіктірілмейтін мерзімге тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы қажеттілік 

(Жалғасы 14-бетте) 
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болған ке  зде өз бастамасымен немесе əлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларына жауапқа 
тендерлік құжаттамаға өзгерістер енгізеді, бұл туралы тендерлік өтінімдер ұсынған немесе 
тендерлік құжаттаманы алған барлық əлеуетті өнім берушілерге дереу хабарланады. Бұл ретте 
тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі кемінде күнтізбелік бес күнге ұзартылады.

59. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы қажет болған кезде тендерлік 
құжаттамада айқындалған жерде жəне уақытта тендер шарттарын түсіндіру үшін əлеуетті 
өнім берушілермен кездесу өткізеді, бұл туралы кездесудің барысы жəне мазмұны туралы 
мəліметтерді қамтитын хаттама жасалады, ол тендерлік өтінімдер ұсынған немесе тендерлік 
құжаттама алған барлық əлеуетті өнім берушілерге жіберіледі.

2-параграф. Тендерлік өтінімдердің қолданылу мерзімі, мазмұны, оларды ұсыну 
жəне кері қайтарып алу

60. Тендерге қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді 
қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін тендерлік құжаттама ережелеріне сəйкес 
жасалған тендерлік өтінімді желімделген түрде тапсырыс берушіге немесе сатып алуды 
ұйымдастырушыға ұсынады.

61. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін келіп түскен тендерлік 
өтінім ашылмайды жəне əлеуетті өнім берушіге қайтарылады.

62. Тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы күнінен 
бастап есептелетін кемінде күнтізбелік қырық бес күнді құрайды. Қолданылуы мерзімі неғұрлым 
қысқа тендерлік өтінім қабылданбауға тиіс.

63. Тендерлік өтінім негізгі бөліктен, техникалық бөліктен жəне кепілдікті қамтамасыз ету-
ден тұрады. Бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда əл еуетті өнім беруші тендерлік өтінімге 
мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын «Рұқсаттар жəне 
хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған, қызметтерді немесе əрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға бірлесіп 
орындаушының құқықтарын растайтын (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалард ың) не 
электрондық құжат түріндегі рұқсаттардың (хабарламалардың) көшірмелерін де, мемлекеттік 
органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын мəліметтерді, сондай-ақ осы Қағидалардың 
64-тармағының 19), 20) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса береді.

64. Тендерлік өтінімнің негізгі бөлігі мыналарды қамтиды:
1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерге 

қатысуға арналған өтінім. Электрондық жеткізгіште денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізімдемесі ұсынылады;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі не заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

3) заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 
қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе құрылтай шартының көшірмесі немесе хабар-
ландыру күнінен кейінгі қолданыстағы акция ұстаушылардың тізілімінен үзінді ұсынылады);

4) заңды тұлға құрмастан кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін, тиісті 
мемлекеттік орган берген құжаттың көшірмесін, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі; 

5) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) не электрондық құжат түріндегі 
рұқсаттардың (хабарламалардың) көшірмелері. Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар жəне хабар-
ламалар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған (жолданған) тиісті 
рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

6 ) конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салықтық берешегінің, міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынш а берешектің жоқ 
(бар) екендігі туралы мəліметтер;

7) əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер-
де, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақст ан Даму Банкі» акционерлік қоғамында бухгалтерлік 
есепке алу шоттарының үлгі жоспарына сəйкес банктің нем есе банк филиалының алдында 
əлеуетті өнім берушінің анықтама берген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімге созылған 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен бе решегінің жоқ екені туралы қол 
қойылған жəне конверттерді ашу күнінің алдындағы бі р айдан ерте емес берілген, денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер 
əлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ 
шетелдік банктің клиенті болы п табылса, осындай банктердің əрқайсысынан);

8) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтер;

9) дəрілік заттарды сатып алу жəне сатып алу шартын немесе өнім беру шартын жасасуға 
артықшылық алу үшін дəрілік заттарды сатып алу жəне дəрілік заттарды берудің ұзақ  мерзімді 
шарттарын жасасу кезінде объектінің жəне өндірістің тиісті өндірістік практика (GMP) талапта-
рына сəйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі (отандық та уар өндірушілер үшін);

сатып алу шартын немесе өнім беру шартын жасасуға арт ықшылық алу үшін дəрілік заттар-
ды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу кезінде объектінің тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) талаптарына сəйкестігі 
туралы се ртификаттың көшірмесі;

сатып алу шартын немесе өнім беру шартын жасасуға артықшылық алу үшін 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде объектінің тиісті дəріханалық 
практика (GРP) талаптарына сəйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі;

10) егер əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса 
жəне Қазақстан Республикасында салық төлеуші ретінде тіркелмесе, осы əлеуетті өнім беруші 
- Қазақстан Республикасының бейрезидентінің Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
кірістер органының салықтық есепте тұрмайтыны туралы хаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі;

11) əлеуметті өнім беруші қосымша көрсетілетін қызметтердің бағасын қоса алғанда 
мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне медициналық 
техниканың жəне (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің, соңғы бағасы қалыптасатын 
əлеуетті өнім берушінің нақты шығындарын қамтитын денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша əлеуетті өнім беруші мəлімдеген бағалар кестесі; 

12) қосымша қызметтер;
13) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізуді растайтын құжаттың түпнұсқасы;
14) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі 

берген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау, тасымалдау, өткізу 
үшін жағдайлардың болуын тексеру актісінің, қажет болған кезде тиісті дəріханалық практика 
(GPP) сертификатының көшірмелерін ұсыну жағдайларын қоспағанда, «салқындату тізбегінің» 
болуы туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісінің (актілер өтінімдер 
салынған конверттерді ашу күніне дейін бір жылдан кешіктірілмей берілуі тиіс) көшірмелері;

15) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 13-тармағында белгіленген біліктілік талап-
тарына сəйкестігін растайтын құжаттар;

16) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде бірлесіп орындаушының 
осы Қағидалардың 14-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын 
құжаттар;

17) осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес үлестестіктің жоқ екендігі туралы хат;
18) осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген 

фактілер анықталған жағдайда сатып алу шартын бұзуға келісу туралы хат;
19) бірлесіп орындаушылармен фармацевтикалық қызметтерді көрсету туралы ниет 

шарттары;
20) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді (фармацевтикалық көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу кезінде) есепке алудың ақпараттық жүйесін жүргізу үшін ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымды орнату туралы кепілдік хат;

21) тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне (немесе) медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды өткізуге рұқсатта жəне (немесе) хабарламада көрсетілген мекенжайға сəйкес 
фармацевтикалық қызмет объектісін меншік құқығында немесе иелену жəне пайдалану 
құқығында иеленуді растайтын құжаттың көшірмесі.

65. Тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі мыналарды қамтиды:
1) мəлімделген тауардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің нақты техникалық си-

паттамалары көрсетілген қағаз жеткізгіштегі техникалық ерекшелік (медициналық техниканы 
мəлімдеген кезде *doc форматында электрондық жеткізгіште де);

2) ұсынылатын тауарлардың жəне фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің осы 
Қағидалардың талаптарына жəне тендерлік құжаттамаға сəйкестігін растайтын құжаттар.

66. Əлеуетті өнім беруші тендерлік өтініммен бірге тауарларды немесе фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін  бөлінген сомадан бір пайыз мөлшерде кепілдікті 
қамтамасыз етуді енгізеді.

67. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету (бұдан əрі – кепілдікті қамтамасыз ету) 
мынадай:

1) тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотына 
не мемлекеттік органдар жəне мемлекеттік мекемелер болып табылатын сатып алуды 
ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінде көзделген шотқа 
енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;

2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша банк кепілдігі 
түрінде ұсынылады.

68. Кепілдікті қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімнің қолданылу 
мерзімінен кем болмайды.

69. Кепілдікті қамтамасыз ету əлеуетті өнім берушіге бес жұмыс күні ішінде мынадай:
1) тендерлік өтінімнің мерзімі өткен (тендер жеңімпазының тендерлік өтінімін қоспағанда); 
2) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өтк енге дейін əлеуетті өнім беруші 

оны кері қайтарып алған;
3) тендерлік құжаттаманың ережелеріне сəйкес келмеу негіздемесі бойынша тендерлік 

өтінім қабылданбаған;
4) басқа əлеуетті өнім беруші тендердің жеңімпазы деп танылған;
5) сатып алу рəсімдері тендердің жеңімпазын айқындамай тоқтатылған;
6) сатып алу шарты күшіне енген жəне тендер жеңімпазы сатып алу шартын орындауды 

кепілдікті қамтама сыз етуді енгізген жағдайларда қайтарылады.
70. Кепілдікті қамтамасыз ету əлеуетті өнім берушіге, егер ол:
1) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерлік өті німді кері 

қайтарып алса немесе өзгертсе;
2) тендердің жеңімпазы деп танылғаннан кейін жеңімпаз сатып алу шартын немесе 

фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарт жасаудан жалтарса;
3) жеңімпаз деп танылса жəне сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер 

көрсетуге арналған шартты кепілдікті қамтамасыз етуді енгізбесе не уақтылы енгізбесе 
қайтарылмайды.

71. Əлеуетті өнім беруші қажет болған кезде өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге 
дейін оны жазбаша нысанда кері қайтарып алады.

72. Тендерлік өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімдерге өзгерістер 
енгізуге жол берілмейді.

73. Тендерлік өтінім тігілген жəне нөмірленген түрде ұсынылады, соңғы беті бірінші 
басшының немесе уəкілетті адамның қолымен, с ондай-ақ əлеуетті өнім берушінің мөрімен 
(бар болса) бекітіледі. Тендерлік өтінімнің техникалық ерекшелігі жəне сатып алуды кепілдікті 
қамтамасыз етудің түпнұсқасы тендерлік өтінімге бөлек қоса беріледі жəн е тендерлік өтініммен 
бір конвертке желімденеді. Техникалық ерекшелік тігілген жəне нөмірленген түрде ұсынылады, 
оның соңғы парағы бірінші басшының немесе уəкілетті адамның қолымен, сондай-ақ əлеуетті 
өнім берушінің мөрімен (бар болса) бекітілуге жатады.

74. Тендерлік өтінім басылып шығарылады не өшірілмейтін сиямен жазылады жəне оға н 
əлеуетті өнім беруші қол қояды. Грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету қажет 
болатын жағдайларды қоспағанда, тендерлік өтінімнің мəтініне жолдар арасына қосымша жа-
зулар, өшірілген сөздер немесе толықтыр улар енгізуге жол берілмейді.

75. Тендерлік өтінім əлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекенжайы көрсетілетін 
конвертке желімденеді. Конверт тендерлік құжаттамада көрсетілген мекенжайы бойынша 
тапсыр ыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жіберілуге тиіс жəне «________ 
сатып алу жөніндегі тендер (тендердің атауы кө рсетіледі)» жəне «________ дейін ашпаңыз» 
(тендерлік құжаттамада көрсетілген конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)» деген 
сөздерді қамтиды.

3-параграф. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу 
76. Тендерлік өтінімдерді қабылдауды аяқтау мен тендерлік өтінімдер салынған 

конверттерді ашудың басталуы арасындағы уақыттың ұзақтығы екі сағаттан аспайды.
77. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерд і тендерлік комиссия тендерлік құжаттамада 

айқындалған уақытта жəне орында ашады.
78. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсіміне əлеуетті өнім берушілер не-

месе олардың уəкілетті өкілдері қатыса алады.
79. Тендерлік комиссияның хатшысы конверттерді аша отырып, олардан тендерлік 

өтінімдер келіп түскен əлеуетті өнім берушілердің атауы мен мекен жайын, əрбір лот бойынша 
мəлімделген бағаларды, беру мен ақы төлеу шарттарын, тендерлік өтінімдерді кері қайтарып 
алу тəртібін, тендерлік өтінімді құрайтын құжаттар туралы ақпаратты хабарлайды жəне осы 
мəліметтерді конверттерді ашу хаттамасына енгізеді.

4 -параграф. Тендерлік өтінімдерді  бағалау жəне салыстыру
80. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдерді бағалау мен салыстыруды жүзеге асырады. 
Əлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рəсімдеріне қатыстылығы бөлігінде 

олардың біліктілік талаптарына сəйкестігін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия 
банкроттық немесе тарату рəсімдерінің жүргізілуіне бақылауды жүзеге асыратын у əкілетті 
органның интернет-ресурсына орналастырылған ақпаратты олардың жосықсыз əлеуетті өнім 
берушілерінің тізбесінде болуы бөлігінде қарайды, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
органның интернет-ресурсындағы ақпаратты қарайды.

81. Тендерлік комиссия мынадай:
1)  осы Қағидалардың талаптарына сəйкес тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету 

ұсынылмаған;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмелері не заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тір кеу) туралы анықтама ұсынылмаған;
3) жарғының көшірмесі немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы 

үзінді немесе акция ұстаушыларының тізілімінен үзінді немесе осы Қағидаларда көзделген 
жағдайларда құрылтай шарты ұсынылмаған;

4) тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлғаны құрмай, кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі 
ұсынылмаған (кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлға үшін);

5) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық техниканы өткізуге арналған рұқсаттардың 
(хабарламалардың) көшірмелері ұсынылмаған не мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті 
рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесі ұсынылмаған;

6) конверттерді ашу к үнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейн етақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендігі 
туралы мəліметтер ұсынылмаған;

7) тиісті мемлекеттік кірістер органының құжаттарында салық берешегі, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша бере-
шек (олар бойынша төл ем мерзімдері өзгертілген, берешектің жалпы сомасында көрсетілмеген 
сомаларды қоспағанда) туралы ақпарат болған;

8) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес мерзімі өткен берешектің жоқ екендігі туралы 
қол қойылған банк анықтамасының түпнұсқасы ұсынылмаған;

9) банктің немесе банк филиалының анықтамасында осы анықтаманы беру күнінің 
алдындағы үш айдан астам созылатын əлеуетті өнім берушінің міндеттемелері бойынша 
мерзімі өткен берешек болған;

10) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтер ұсынылмаған;

11) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес техникалық ерекшелік ұсынылмаған;
12) əлеуетті өнім беруші тендерлік құжаттаманың жəне осы Қағидалардың талаптарына 

сəйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынған;
13) біліктілік талаптары жəне осы Қағидалар шеңберінде сатып алынатын тауарларға 

жəне көрсетілетін қ ызметтерге қойылатын талаптар бойынша дəйексіз ақпарат ұсыну фактісі 
анықталған;

14) банкроттық, тарату рəсімі қолданылған жəне (немесе) жосықсыз əлеуетті өнім 
берушілердің тізбесінде болған;

15) осы Қағидалардың 4-тарауында көзделген талаптарға ұсынылған тауарлардың, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сəйкестігін растайын құжаттар ұсынылмаған;

16) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақ тық бөлімшесі бер-
ген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау, тасымалдау, өткізу үшін 
жағдайлардың болуын тексеру актісінің, қажет болған кезде тиісті дəріханалық практика (GPP) 
сертификатының көшірмелерін ұсыну жағдайларын қос пағанда, «салқындату тізбегінің» болуы 
туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісінің (актілер өтінімдер салынған 
конверттерді ашу күніне дейін бір жылдан кешіктірілмей берілуі тиіс) көшірмелері ұсынылмаған;

17) егер мəлімделген медициналық т ехниканың техникалық сипаттамасы тіркеу куəлігінде 
жəне (немесе) тіркеу деректерінде айқындалған техникалық сипаттамаға жəне (немесе) 
жинағына сəйкес келмеген;

18) осы Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы 
Қағидалардың17-тармағының; 

19) осы Қағидалардың 26, 33-тармақтарында белгіленген талаптарына сəйкес келмеген;
 20) егер тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі тендерлік құжаттаманың талаптарында 

көрсетілгенге қарағанда неғұрлым қысқа болса;
21) егер бағалар кестесі ұсынылмаса не қол қойылмай ұсынылса;

22) əлеуетті өнім беруші тиісті лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан жəне (не-
месе) тауардың саудалық атауы бойынша уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан жоғары 
тауар бағасын ұсынған;

23) тендерлік өтінім тігілмеген түрде, беттері н өмірленбей, қолмен куəландырылмай, кон-
вертте əлеуетті өнім берушінің, тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының 
атауы немесе заңды мекенжайы көрсетілмей ұсынылған; 

24) əлеуетті өнім беруші жəне (немесе) бірлесіп орындаушы қойылатын біліктілік талап-
тарына сəйкес келмеген; 

25) осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес үлестестіктің жоқ екендігі туралы ақпарат 
ұсынылмаған;

26) осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген 
фактілер анықталған жағдайда сатып алу шартын бұзуға келісім ұсынылмаған;

27) сатып алуды өткізу сəтінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне 
сəйкес банкроттық не тарату рəсіміне бастаманың жасалуы, қаржы-шаруашылық қызметінің 
тоқтатыла тұруы белгіленген;

28) заңды күшіне енген сот шешімі негізінде соңғы екі жыл ішінде жасалған шарттар бой-
ынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершілікке 
тарту фактісі анықталған жағдайларда тұтастай немесе лот бойынша тендерлік өтінімді 
қабылдамайды.

82. Егер тендер тұтастай немесе оның қандай да бір лоты өткізілмеді деп танылса, тапсырыс 
беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы осы Қағидалардың 2-бөліміне сəйкес тендердің 
мазмұны мен шарттарын өзгертеді жəне тендерді қайтадан өткізеді.

83. Егер тендер тұтастай немесе оның  қандай да бір лоты тендерлік құжаттама талапта-
рына сəйкес келетін бір ғана өтінімнің берілуі негіздемесі бойынша өткізілмеді деп танылса, 
онда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастыр ушы осы өтінімді берген əлеуетті өнім 
берушіден сатып алуды бір көзден сатып алу тəсілімен жүзеге асырады.

84. Тендер тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты мынадай негіздемелердің 
бірі бойынша:

1) тендерлік өтінімдер ұсынылмаса;
2) екеуден аз тендерлік өтінім ұсынылса;
3) егер бірде бір əлеуетті  өнім беруші жіберілмесе;
4) егер бір əлеуетті өнім беруші жіберілсе, өткізілмеді деп танылады.
85. Тендердің жеңімпазы ең төмен баға негізінде айқындалады.

5-параграф. Тендердің қорытындысын шығару
86. Тендердің қорытындылары тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күнінен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде шығарылады, ол туралы хаттама жасалады, оған:
1) тауарлардың немесе фармацевтикалы қ көрсетілетін қызметтердің атауы жəне қысқаша 

сипаттамасы;
2) сатып алу сомасы;
3) тендерлік өтінімдерді ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары, орналасқан жері 

жəне біліктілік деректері;
4) тендерлік құжаттамаға сəйкес əрбір тендерлік өтінімнің бағасы жəне басқа да шарттары;
5) тендерлік өтінімдерді бағалаудың жəне салыстырудың мазмұны;
6) тендерлік өтінімдерді қабылдамау негіздемелері;
7) саудалық атауын көрсетіп, тендердің əрбір лоты бойынша жеңім паз(дар)дың атаулары 

мен орналасқан жері жəне олар бойынша жеңімпаз айқындалған талаптар; 
8) тендердің əрбір лотының оның ұсынысы саудалық атауы көрсетіліп, жеңімпаз 

ұсынысынан кейінгі екінші болып табылатын қатысушысының атауы мен орналасқан жері;
9) егер тендер жеңімпазы айқындалмаса, негіздемелері;
10) сатып алу шарты жасалуға тиіс мерзім;
11) сараптама комиссиясын тарту туралы ақпарат енгізіледі.
87. Тендердің қорытындылары шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде тапсы-

рыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы тендерге қатысқан əлеуетті өнім берушілерге 
тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына 
қорытындылар хаттамасын орналастыру жолымен тендердің нəтижелері туралы хабарлайды.

88. Тендердің қорытындылары туралы хаттама тапсырыс берушінің немесе сатып алуды 
ұйымдастырушының интернет-ресурсына орналастырылады. Сатып алуды ұйымдастырушы 
қорытындылар шығарылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде тапсырыс берушіге 
сатып алудың қорытындылары хаттамасының куəландырылған көшірмесін жəне жеңімпаз 
тауарларының техникалық ерекшелігін жібереді. 

6-параграф. Сатып алу шартын немесе фармацевтикалық 
қызметтерді көрсету шартын жасау

89. Тапсырыс беруші тендердің қорытындылары шығарылған күннен не сатып алуды 
ұйымдас тырушыдан сатып алу қорытындыларын алған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде 
əлеуетті өнім берушіге қол қойылған сатып алу шартын немесе денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысандар бойынша жасалған фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге 
арналған шартты жібереді.

90. Шартты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде тендердің жеңімпазы оған қол қояды 
не тапсырыс берушіні оның талаптарымен келіспейтіні немесе қол қоюдан бас тартатыны 
туралы жазбаша хабардар етеді. Көрсетілген мерзімде қол қойылған шартты немесе талап-
тармен келіспеу туралы хабарламаны ұсынбау шарт жасасудан бас тарту болып есептеледі. 
Келіспеушіліктерді шешу мерзімі екі жұмыс күнінен аспауға тиіс.

91. Сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсет уге арналған шарт, егер 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзге көзделмесе, тараптардың уəкілетті 
өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

92. Егер тендердің жеңімпазы белгіленген мерзімде сатып алу шартына немесе 
фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартқа қол қоюдан жалтарса немесе тап-
сырыс берушіге оның талаптарымен келіспейтіні туралы хабарламаса, онда тапсырыс беруші 
осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін жəне баға ұсынысы жеңімпаздың ұсынысынан 
кейін екінші болып табылатын тендерге қатысушымен шарт жасайды.

93. Шартқа өнім берушіні таңдау үшін негіз болып табылған ұсыныстың мазмұнын өзгертетін 
қандай да бір өзгерістерді жəне (немесе) жаңа талаптарды енгізуге (тауар бағасын, көлемді 
азайтуды қоспағанда), оның ішінде шартта көрсетілген саудалық атауды басқа саудалық ата-
умен ауыстыруға жол берілмейді.

94. Өнім берушіні таңдау үшін негіз болып табылған сапа мен басқа да шарттар өзгермеген 
жағдайда, жасалған шартқа өзгерістер енгізуге:

1) тауарларға бағаны жəне тиісінше шарттың бағасын а зайту бөлігінде тараптардың 
өзара келісімі бойынша;

2) тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің көлемін азайту бөлігінде 
тараптардың өзара келісімі бойынша жол беріледі.

95. Тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының сатып алу шартына жəне 
фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартқа қол қойылғанға дейін тауардың 
не фармацевтикалық көрсет ілетін қызметтің бағасын азайту мақсатында тендер жеңімпазы 
болып танылған əлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізуіне жол беріледі. Əлеуетті өнім 
беруші қалауы бойынша тауардың немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызме ттің бағасын 
азайтуға келісетіні немесе келіспейтіні туралы шешім қабылдайды, бұл тапсырыс берушінің не 
сатып алуды ұйымдастырушының тендер же ңімпазы болып танылған əлеуетті өнім берушімен 
шартқа қол қоюдан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

7-параграф. Шарттың орындалуын кепілдікті қамтамасыз ету
96. Сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шарттың 

мазмұнын,  нысанын жəне оны кепілдікті қамтамасыз етуді енгізу талаптарын (бұдан əрі – 
кепілдікті қамтамасыз ету) осы Қағидалардың ережелеріне сəйкес тапсырыс беруші немесе 
сатып алуды ұйымдастырушы айқындайды жəне тендерлік құжаттамаға, сатып алу шартына 
жəне фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартқа енгізілуге тиіс.

97. Кепілдікті қамтамасыз ету сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтерді 
көрсетуге арналған шарттың бағасынан үш пайызды құрайды жəне:

1) тапсырыс берушіге қызмет көрсетілетін банкке енгізілетін ақшалай қаражат түріндегі 
кепілдік жарна;

2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес берілген банк кепілдігі 
түрінде ұсынылады.

98. Ақшалай қаражатты кепілдік жарна түрінде кепілдікті қамтамасыз етуді əлеуетті өнім 
беруші тапсырыс берушінің тиісті  шотына енгізеді.

99. Егер сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған 
шарттың бағасы тиісті қаржы жылына арналған айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген 
мөлшерінен аспаса, кепілдікті қамтамасыз ету енгізілмейді.

100. Сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған 
шарттың орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді өнім беруші, егер өзі өзгешені көздемесе, 
шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей енгізеді.

Сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттың 
орындалуын кепілдікті қамтамасыз етуді тапсырыс беруші əлеуетті өнім берушіге мынадай:

1) өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына немесе тиісінше орындамау-
ына байланысты сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған 
шарт бұзылған;

2) өнім беру шарты бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған (беру мерзімдерінің бұзылуы, сапасыз дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды беру жəне шарттың басқа да талаптарының бұзылуы);

3) орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін сатып алу шартында немесе 
фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шартта көзделген айыппұл санкцияларын 
төлемеген жағдайларда қайтармайды.

8-параграф. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің өнім берушілеріне 
шығындарды өтеу тəртібі

101. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаул ық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары фармацевтикалық қызметтерді 
көрсету туралы шартта белгіленген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
құнын жəне фармацевтикалық қызметтерді көрсету туралы шартта белгіленген пайыздық 
арақатынаста көрсетілген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды та-
сымалда у, сақтау, есепке алу жəне өткізу бойынша қызметтер үшін сыйақы мөлшерін 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің өнім берушілеріне ай сайын өтейді. 

Бұл ретте дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың құны денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген халықаралық патенттелмеген атауы бойынша 
шекті бағалардан аспайды жəне саудалық атауы бойынша шекті бағалардан жоғары болмайды.

102. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушілеріне қамтамасыз етілген тізілімдер (рецепттер тізілімі) туралы 
ұс ынылған деректерді бөлінген қаражат шегінде амбулаториялық қамтамасыз етуді есепке алу 
жүйесіндегі деректермен салыстырып тексеру негізінде орындалған жұмыстардың актілеріне 
сəйкес іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін шығындарды өтейді. 

10-тарау. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу
103. Егер біртектес тауарларды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметті сатып 

алудың жылдық көлемі баға тұрғысынан заңнамада тиісті қаржы жылына белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспаса, баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен 
сатып алуды (бұдан əрі – бағалық сатып алу) қолдануға жол беріледі.

104. Бағалық сатып алуды қолдану мақсатында бірыңғай дистрибьюторда тауарлардың 
болмауы жағдайларын қоспағанда, біртекті тауарларды сатып алудың жылдық көлемін қаржы 
жылы бойы бөлуге жол берілмейді.

105. Уəкілетті орган белгілегеннен аспайтын бағалар бойынша алпыс күндік қажеттілікке 
дейін, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызмет терге тоқсан күндік қажеттілікке дейін 
дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды (осы тармақтың 2) тармақшасын 
қоспағанда) сатып алуға:

1) мыналарға:
бірыңғай дистрибьютор мен тапсырыс берушінің арасында жасалған сатып алу шарты 

бойынша беру мерзімдерін бірыңғай дистрибьютордың бұзуына;
осы Қағидаларда айқындалған тəсілдермен бірыңғай дистрибьютор өткізетін дəрілік заттар-

ды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметті са-
тып алудың өтпеуіне байланысты бірыңғай дистрибьютордан алынған хабарламаның негізінде 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті уақтылы көрсету үшін тапсырыс берушіде немесе 
денсаул ық сақтау субъектілерінде (амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде) дəрілік 
заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың қалдықтары болмаған;

2) оны медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықта (дəрілік заттардың айналысы 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен) балаларға қолдануға қарсы көрсетілімдер бар дəрілік 
затты бірыңғай дистрибьютор сатып алған;

3) дəрігерлік-консультациялық  комиссияның қорытындысы жəне облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті өкілді органдарының шешімдері 
негізінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болған;

4) тауарларды жəне (немесе) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойын-
ша екі кезеңдік тендерлер өткізілмеді деп танылған жəне тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде халықты 
амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету үшін тауарларды жəне (немесе) фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болған жағдайларда жол 
беріледі.

106. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша беру көлемін, орнын жəне кестесін көрсете отырып, 
кемінде екі үлестес емес əлеуетті өнім берушіден баға ұсыныстарын сұратуды жүзеге асырады.

107. Сұрау салу баға ұсыныстарын қабылдаудың соңғы күнінен күнтізбелік жеті күн қалғанда 
тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына хабарлан-
дыру орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Тапсырыс берушіде интернет-ресурс болмаған 
жағдайда хабарландыру облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органының интернет-ресурсына ор-
наластырылады. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу өткізу туралы хабарландыру:

1) тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайын;
2) сатып алынатын дəрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атауларын (саудалық 

атауы – жеке өзіне жақпаған жағдайда), медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық 
техниканың атауларын, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасын, сатып алу 
көлемін, беру орнын, əрбір тауар бойынша сатып алу үшін бөлінген соманы;

3) беру мерзімдері мен шарттарын; 
4) құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны мен баға ұсыныстарын берудің соңғы мерзімін;
5) баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу күнін, уақыты мен орнын қамтиды.
108. Əлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін 

желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды 
ұйымдастыру шы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рəсімдері арқылы рұқсат 
беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе əрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға 
жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың 
осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттарды, 
сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

109. Əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын ұсынуы денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша сатып алудың үлгі шартының немесе фармацевтикалық 
қызмет көрсету шартының талаптары сақталып, тауарды беруді жүзеге асыруға немесе 
фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

110. Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс 
беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде қорытындылар хаттамасын жасайды, оған:

1) сатып алынатын тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қысқаша 
сипаттамасы мен бағасы, олардың саудалық атауы;

2) баға ұсынысын беру күні мен уақыты;
3) сатып алу шарты немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартын жасау болжа-

натын əлеуетті өнім берушінің атауы мен орналасқан жері жəне осындай шарттың бағасы;
4) баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу рəсімі кезінде қатысқан əлеуетті өнім 

берушілердің атауы енгізіледі.
111. Хаттама тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-

ресурсына орналастырылады.
112. Жеңімпаз болып ең төмен баға ұсынысын ұсынған əлеуетті өнім беруші танылады, бұл 

туралы оны тапсырыс беруші жəне (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы хабардар етеді.
Бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайда, баға ұсыныстарын бірінші болып ұсынған 

əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.
Баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттарын осы 

Қағидалардың 113-тармағына сəйкес ұсынған бір əлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда 
тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы мұндай əлеуетті өнім берушіні сатып 
алу жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды. 

Ба ға ұсыныстары болмаған жағдайда баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу 
өткізілмеді деп танылады. 

113. Жеңімпаз тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп 
танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған (жіберілген) рұқсаттың (хабарламаның) не электрондық құжат түріндегі 
рұқсаттардың (хабарламалардың) көшірмелерін ұсынады. Мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған 
көшірмесін ұсынады;

2) заңды тұлғаны құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың 
көшірмесін (кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі не заңды 
тұлғаны мемлеке ттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама, жеке куəліктің немесе төлқұжаттың 
көшірмелері (кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) заңды тұлға үшін жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 
қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, акцияларды ұстаушылар 
тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді 
көшірме немесе сатып алуды хабарлау күнінен кейін берілген құрылтай шартының көшірмесі);

5) «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, 
міндетті зейнетақы жарналары,  міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік а ударымдар 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ауда рымдар жəне (немесе) жарналар 
бойынша берешегінің бар-жоғы туралы мəліметтер;

6) əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер-
де, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақстан Даму Банкі» а кционерлік қоғамында бухгалтерлік 
есепке алу шоттарының үлгі жоспарына сəйкес банктің немесе банк филиалының алдында 
əлеуетті өнім берушінің анықтама берген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімге созылған 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы қол 
қойылған жəне конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген, денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер 
əлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ 
шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің əрқайсысынан);

7) Қазақстан Республикасы салық органының осы əлеуетті өнім беруші Қазақстан 
Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы анықтамасының түпнұсқасы (егер 
əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса жəне Қазақстан 
Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе);

8) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 13-тармағында белгіленген біліктілік талап-
тарына сəйкестігін растайтын құжаттар;

9) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде бірлесіп орындаушының 
осы Қағидалардың 14-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын 
құжаттар. 

Жеңімпаз біліктілік талаптарына сəйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тəсілімен 
сатып алу өткізілмеді деп танылады.

114. Сатып  алуды ұйымдастырушы қорытындылар хаттамасын үш жұмыс күні ішінде тап-
сырыс берушіге жібереді. Тапсырыс беруші біліктілік талаптарына сəйкес келетін жеңімпаз 
анықталған немесе қорытындылар хаттамасын алған күннен кейін күнтізбелік үш күн ішінде 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалатын қол 
қойылған сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шарт-
ты əлеуетті өнім берушіге жібереді. Осы Қағидалардың 92, 93, 94 жəне 95-тармақтарында 
белгіленген талаптар баға ұсыныстары тəсілімен сатып алуға қолданылмайды.

115. Алған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпаз сатып алу шартына, 
фармацевти калық қызметтерді көрсетуге арналған шартқа қол қояды не тапсырыс берушіні 
немесе сатып алуды ұйымдастырушыны оның шарттарымен келіспейтіні немесе қол қоюдан 
бас тартатыны туралы жазбаша хабардар етеді. Көрсетілген мерзімде қол қойылған сатып алу 
шартын, фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартты ұсынбау оны жасасудан 
бас тарту болып есептеледі (шарт жасасудан жалтару). Келіспеушіліктерді қарау мерзімі екі 
жұмыс күнінен аспауға тиіс.

11-тарау. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
116. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу:
1) тендер өткізілмеді деп танылғанда (сатып алу жарамсыз деп танылған жағдайларды 

қоспағанда);
2) баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылғанда;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен төтенше 

жағдайлардың жариялануы салдарынан тендерлер өткізуге мүмкіндігін болдырмайтын осы 
дəрілік заттарға жəне медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техникаға же-
дел қажеттілік туындағанда; 

 4) тапсырыс беруші, сатып алуды ұйымдастырушы немесе бірыңғай дистрибью-
тор тендердің қорытындысын шығарғанға дейінгі кезеңге тауарларды, фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілік болғанда;

5) сол қаржы жылы тауарлардың, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қосымша 
көлеміне қажет тілік болғанда қолданылады. Бұл ретте тауарға немесе фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметке баға сол қаржы жылы сатып алынған тауардың не фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтің бағасынан аспауға тиіс.   Сол бір өнім берушіден сол қаржы жылы 
онымен сатып алу немесе фармацевтикалық қызметті көрсетуге арналған шарт жасалған 
жағдайда, жасалған шартқа тиісті өзгерістер енгізіледі жəне 3 жəне 4-тараулардың талаптары-
на сəйкес растау талап етілмейді. Фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартта 
көзделген, фармацевтикалық қызмет қосымша көрсетілетін тауарлардың санын ұлғайту деп 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің қосымша көлемі деп түсініледі (бағасы, саудалық 
атауы, дозасы жəне сапасы өзгермейтін кезде);

6) халықты амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету үшін тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде 
алпыс күндік қажеттілікке дейін тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу бойынша екі кезеңдік тендер бірыңғай дистрибьютордан алынған 
хабарламаның негізінде өткізілмеді деп танылғанда;

7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде:

медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықта (дəрілік заттардың айналысы саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен) балаларға қолдануға қарсы көрсетілімдері бар дəрілік затты бірыңғай 
дистрибьютор сатып алған жағдайда балаларды қамтамасыз ету мақсатында;

дəрігерлік-консультациялық комиссия қорытындысының жəне облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың жергілікті өкілді органдарының шешімдері негізінде 
пациенттің жеке өзіне жақпаған жағдайларда қажеттілік болғанда фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға;

8) уəкілетті орган белгілегеннен аспайтын баға бойынша тауарларды есепке алу жəне 
өткізу бойынша қызметті алпыс күндік қажеттілікке дейінгі (осы тармақтың 2) тармақшасын 
қоспағанда) сатып алуды жүзеге асыру қажеттілігі болғанда, сондай-ақ фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтердің тоқсан күндік қажеттілігіне дейін тауарларды, сондай-ақ тауарлар-
ды есепке алу мен өткізу бойынша қызметтерді сатып алу бойынша екі кезеңдік тендерлер 
өткізілмеді деп танылған жағдайда жол беріледі;

9) Қазақстан Республикасында, сондай-ақ одан тыс жерлерде өндірілген немесе қайта 
өңделген тұтынуға (қолдануға) дайын тауарларды өндіретін өнім берушінің немесе оның 
үлестес тұлғаларының тауарлар беруі көзделген, жасалған мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
шарты болғанда қолданылады.

117. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде тапсырыс беруші 
немесе сатып алуды ұйымдастырушы əлеуетті өнім берушіден:

1 ) баға ұсынысын;
2) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 3-тарауымен белгіленген біліктілік талапта-

рына сəйкестігін растайтын құжаттарды;
3) мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық 

техниканың осы Қағидалардың 4-тарауының ережелеріне сəйкестігін растайтын құжаттарды 
сұратады.

Егер екіден аз тендерлік өтінім ұсынылуы себебінен тендер өткізілмеді деп танылса не-
месе осы Қағидалардың тал ап тарына сəйкес келетін отандық тауар өндірушінің, əлеуетті өнім 
берушінің бір ғана өтінімі берілсе, осындай əлеуетті өнім беруші осы тармақтың 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген құжаттарды ұсынбайды. 

118. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде хаттама жаса-
лады, оға н:

1) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды қолдану негіздемесі;
2) сатып алынатын тауарлардың немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің 

қысқаша сипаттамасы, олардың саудалық атауы;
3) сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартын жасау бол-

жанып отырған өнім берушінің атауы мен орналасқан жері жəне осындай шарттың бағасы;
4) осы Қағидалардың 3 жəне 4-тарауларында белгіленген талаптарға сəйкестігі енгізіледі.
119. Осы тəсілмен сатып алу шарты неме се фармацевтикалық қызметтер көрсету шарты 

осы Қағидалардың 9-тарауының 6-параграф ережелерінің негізінде жасалады.
120. Сатып алуды бір көзден сатып алу тəсілімен ұйымдастыру жəне өткізу мынадай жүйелі 

іc-шаралардың орындалуын көздейді:
1) тапсырыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының осы тəсілді қолданудың 

негіздемесімен бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізу туралы шешім қабылдау;
2) тапсырыс берушіні немесе сатып алуды ұйымдастырушыны айқындауды жəне бір көзден 

сатып алу тəсілімен сатып алу рəсімін өткізу;
 3) əлеуетті өнім берушіге бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы 

шақыру жіберу;
4) əлеуетті ө нім берушінің шақыртуда көзделген құжаттарды қоса бере отырып бір көзден 

сатып алуға қатысу туралы келісім жіберуін;
5) əлеуетті өнім беруші ұсынған осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін растайтын 

құжаттарды қарау;
6) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы тапсы-

рыс берушінің немесе сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсына орналастыру;
7) əлеуетті өнім берушімен бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары ту-

ралы хаттаманың негізінде сатып алу шартын немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету 
шартын жасасу.

121. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып  алуды өткізу туралы шешімді тапсырыс беруші 
(сатып алуды ұйымдастырушы) осы Қағидаларда көзделген негіздер бойынша сатып алу 
өткізілмеді деп танылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қабылдайды.

122. Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы əлеуетті өнім беруші 
сұратылған құжаттарды ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы қалыптастырады жəне интернет-
ресурсқа орналастырады.

123. Ұсынылған тендерлік өтінімдердің болмауы себебінен тендер тəсілімен сатып алу 
өткізілмеді деп танылған жағдайда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен ба-
стап бес жұмыс күні ішінде тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы айқындаған 
əлеуетті өнім берушіге шақырту жібереді.

124. Екеуден аз тендерлік өтінімнің берілуі себебінен тендер тəсілімен сатып алу өткізілмеді 
деп танылған жағдайда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде осы тендерге қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім берушіге шақыру 
жібереді. Тендерге қатысуға бір де бір əлеуетті өнім берушінің жіберілмеуі себебінен тендер 
тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, тапсырыс беруші немесе сатып алу-
ды ұйымдастырушы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім 
қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде ең төмен баға ұсынысын берген əлеуетті 
өнім берушіге, егер бірдей баға ұсыныстары берілсе, онда осы Қағидалардың 9-тармағында 
белгіленген шектеуге байланысты қабылданбаған адамдарды қоспағанда, тендерлік өтінімін 
бірінші болып тіркеген əлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді.

125. Тапсырыс берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының сатып алу шартына, 
фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартқа қол қойғанға дейін тауардың не 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің бағасын азайту мақсатында тендердің жеңімпазы 
болып танылған əлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізуіне жол беріледі. Əлеуетті өнім 
беруші өзінің қалауы бойынша тауардың немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің 
бағасын азайтуға келісетіні немесе келіспейтіні туралы шешім қабылдайды, бұл тапсырыс 
берушінің не сатып алуды ұйымдастырушының тендер жеңімпазы болып танылған əлеуетті 
өнім берушімен шартқа қол қоюдан бас тартуы үшін негіздеме болып табылмайды.

 126. Осы тарауға сəйкес жіберілген тапсырыс берушінің немесе сатып алуды 
ұйымдастырушының шақыруына əлеуетті өнім беруші бес жұмыс күні ішінде тапсырыс 
берушіге, сатып алуды ұйымдастырушыға шақыруда көзделген құжаттарды қоса бере отырып 
сатып алуға қатысатыны туралы өзінің растауын не себептерін көрсете отырып сатып алуға 
қатысудан бас тартатыны туралы хат жібереді. Бұл ретте осы тармақта белгіленген мерзімде 
жауаптың болмауы сатып алуға қатысудан бас тарту ретінде бағаланады.

12-тарау. Бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша сатып алу
1-параграф. Бірыңғай дистрибьютордың тізімі туралы

127. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бірыңғай дистрибьютордың тізімі 
бойынша сатып алуды жүзеге асыру үшін ағымдағы қаржы жылының бірінші маусымынан 
кешіктірмей бірыңғай дистрибьютордың келесі қаржы жылына арналған тізімін бекітеді, ол 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінд е медициналық көмек көрсету үшін дəрілік заттар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды қамтиды.

Бірыңғай дистрибьютордың тізімін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
Қазақстан Республикасының əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап үш 
жұмыс күнінен кешіктірмей қорға, бірыңғай дистрибьюторға, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың 
жергілікті органдарына, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін немесе міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін ведомстволық 
бөлімшелерге (ұйымдарға) жібереді.

128. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган қажеттілігіне қарай бірыңғай 
дистрибьютордың бекітілген тізіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

129. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бірыңғай дистрибьютордың тізімімен 
бірге қорға жəне бірыңғай дистрибьюторға жедел, стационарлық, стационарды алмастыратын 
көмекті көрсету жəне аурулардың профилактикасы кезінде амбулаториялық дəрілік қамтамасыз 
ету жəне дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде келесі қаржы жылы əкімшілік-аумақтық бірлік 
бөлінісінде (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) қаржыландырудың 
бекітілген көлемін жібереді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін немесе міндетті əлеуметтік 
медициналық көмек жүйесіндегі медициналық көмекті көрсететін ведомстволық бөлімшелер 
(ұйымдар) бірінші маусымға дейінгі мерзімде қорға жəне бірыңғай дистрибьюторға келесі қаржы 
жылына қаржыландырудың бекітілген көлемін жібереді. 

130. Қор халықты дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз 
ету бойынша бірыңғай дистрибьютордың қызметімен байланысты бірыңғай дистрибьютордың 
көрсетілетін қызметін сатып алады. 

131. Бірыңғай дистрибьютор мен қордың арасында тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық 
көмек көрсету шеңберінде қаржыландыру көлемі шегінде əкімшілік-аумақтық бірлік (облыстар, 
республикалық маңызы бар қала, астана) жəне денсаулық сақтау субъектілерінің бөлінісінде 
бірыңғай дистрибьютордың қызметтер көрсету шарты жасалады.

Қарж  ыландырудың бекітілген көлемін түзету кезінде денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган жəне (немесе) қор түзетулерді енгізген сəттен бастап күнтізбелік бес күн ішінде 
бұл жөнінде бірыңғай дистрибьюторға хабарлайды. 

132. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсетуге арналған дəрілік зат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу үшін бөлінетін бюджет қаражатын 
жəне (немесе) қор активтерін оңтайлы жəне тиімді жұмсау мақсатында дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағалары осы Қағидалардың 19-тарауында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың қор сатып алатын қызметі шеңберінде 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті бағалардан аспауға тиіс.

133. Бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекітеді. 

Бірыңғай дистрибьютордың тауарларға прайс-парағының бағалары денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан аспайды. 

134. Бюджет қаражатын жəне (немесе) қордың активтерін оңтайлы жəне тиімді жұмсау 
мақсатында облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар) 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсету үшін медициналық ұйымдар мəлімдеген 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың көлеміне мониторингті жүзеге 
асырады.

135. Бірыңғай дистрибьютор сатып алудың қорытындылары шығарылған күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағаларын көрсете отырып, денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша сатып алу нəтижелері туралы есепті 
ұсынады.

2-параграф. Жедел, стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмекті 
көрсету жəне аурулардың профилактикасы үшін тауарларды сатып алу 

136. Бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша сатып алуды жүзеге асыру үшін тапсырыс 
берушілер қағаз жеткізгіште немесе электрондық құжат түрінде бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған, тапсырыс берушінің электрондық цифрлық 
қолтаңбасы қойылған өтінімдерді бірыңғай дистрибьюторға береді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін, осы тарауда тапсы-
рыс берушіге теңестірілген мемлекеттік кəсіпорындарға, дауыс беру акцияларының елу жəне 
одан да көп пайыздары (үлестері) мемлекетке тиесілі болатын, заңды тұлғаларға жатпайтын 
денсаулық сақтау субъектілерінің бірыңғай дистрибьюторға өтінім беруіне рұқсат етіледі.

137. Тапсырыс берушілердің өтінімдері сатып алу шарты жасалатын сəтке дейін денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша сатып алудың үлгі шартында 
көзделген талаптарды сақтай отырып, дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сатып алуды жүзеге асыруға олардың келісім білдіруінің нысаны болып табылады.

138. Тапсырыс берушілер бірыңғай дистрибьютор сұрау салуды жіберген сəттен бастап 
күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей бірыңғай дистрибьюторға: 

1) дəрілік заттардың (халықаралық патенттелмеген атаулары немесе құрамы) жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауларын;

2) мəлімделетін дəрілік заттар мен медициналық мақсатт  ағы бұйымдардың техникалық 
сипаттамасы мен өлшем бірлігін;

3) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган өлшем бірлігі үшін белгілеген дəрілік зат 
пен медициналық мақсаттағы бұйымның əрбір атауы бойынша шекті бағасын;

4) жөнелтудің қажетті кестесін көрсете отырып, келесі қаржы жылына дəрілік заттар мен 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір мəлімделген атауы бойынша санын;

5) дəрілік зат пен медициналық мақсаттағы бұйымның əрбір мəлімделген атауы бойынша 
сомасын жəне өтінім бойынша жалпы сомасын;

6) ағымдағы қаржы жылы сатып алу шартында көрсетілген дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша санын;

7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде өз бетінше сатып алуды қоса алғанда, алдыңғы қаржы 
жылы дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша 
нақты тұтынуды;

8) өтінім берілген күнге жағдай бойынша дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың əрбір атауы бойынша қалдықты;

9) тапсырыс берушілердің толық атауын;
10) тапсырыс берушінің бірінші басшысының немесе оны алмастыратын адамның тегін, 

атын, əкесінің атын (бар болса);
11) деректемелерін, мекенжайын (пошталық жəне заңды), телефонының, факстарының 

байланыс нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын қамтитын келесі қаржы жылына 
арналған бастапқы өтінімді ұсынады.

139. Тапсырыс берушілерде сол қаржы жылы қосымша қажеттілік туындаған кезде тапсырыс 
берушілер тиісті қаржы жылының əрбір айының 1-5 күні аралығында бірыңғай дистрибьюторға 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауын, олардың көлемін жəне 
беру кестелерін көрсетіп, сатып алуға арналған қосымша өтінімді ұсынады.

140. Тапсырыс берушілер бастапқы өтінімдерді осы Қағидалардың 138-тармағында 
белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, тапсырыс берушілер тиісті қаржы жылының əрбір 
айының 1-5 күні аралығында бірыңғай дистрибьюторға дəрілік заттарды жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға арналған өтінімді ұсынады.

Өтінімге тапсырыс беруші басшысының (оны алмастыратын адамның) атқаратын лауазы-
мын растайтын құжаттың көшірмесі; заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың 
немесе куəліктің көшірмесі; оның шеңберінде сатып алу жүзеге асырылатын бюджеттік 
бағдарламаның нөмірі жəне атауы, төлем деректемелері, тауарды беру орны (мекенжайы) 
көрсетілген ақпараттық хат қоса беріледі; сұрау салу бойынша жарғының немесе ереженің 
көшірмесі ұсынылады. 

141. Бірыңғай дистрибьютор ағымдағы қаржы жылы дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың қосымша көлемін сатып алуды қосымша өтінімдердің жəне тапсы-
рыс берушілердің осы Қағидалардың 145-тармағына сəйкес ұсынған өтінімдерінің негізінде 
тоқсанына кемінде бір рет жүзеге асырады.

142. Бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілерден алғашқы өтінімді алғаннан кейін осы 
Қағидалардың 3-бөліміне сəйкес дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сатып алуды жүзеге асырады.

143. Сатып алуды өткізгеннен кейін бірыңғай дистрибьютор прайс-парақты бекітеді жəне 
оны бекіткеннен кейін үш күн ішінде тапсырыс берушілерге тиісті қаржы жылына арналған 
бюджетті қалыптастыру (түзету) үшін жібереді. 

144. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган ағымдағы жылғы он бесінші 
желтоқсаннан кешіктірмей əкімшілік-аумақтық бірліктер (облыстар, республикалық маңызы 
бар қала, астана), тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін немесе міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек көрсететін денсаулық 
сақтау субъектілері бөлінісінде жедел, стационарлық, стационарды ал  мастыратын көмек 
көрсету кезінде дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде келесі қаржы жылы қаржыландырудың 
нақтыланған көлемін қорға жəне бірыңғай дистрибьюторға жібереді.

Орталық атқарушы органдар жəне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін не-
месе міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекті көрсететін 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар 
өзге де орталық мемлекеттік органдар ағымдағы жылғы он бесінші желтоқсаннан кешіктірмей 
келесі қаржы жылы əкімшілік-аумақтық бірліктер (облыстар, республикалық маңызы бар қала, 
астана), денсаулық сақтау субъектілері, əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелер 
бөлінісінде жедел, стационарлық, стационар алмастыратын көмек көрсету кезінде дəрілік 
қамтамасыз етуді қаржыландырудың нақтыланған көлемін бірыңғай дистрибьюторға жібереді.

145. Сатып алу шартының жобасын ресімдеу үшін тапсырыс берушілер жыл сайын бірыңғай 
дистрибьютордан прайс-парақты алғаннан кейін он жұмыс күнінен кешіктірмей қаржыландыру 
көлеміне сəйкес бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағына сəйкес түзетілген өтінімді бірыңғай 
дистрибьюторға жібереді, ол:

1) дəрілік заттардың атауларын (халықаралық патенттелмеген атаулары жəне құрамы) жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауларын, сондай-ақ олардың саудалық атауларын;

2) өлшем бірлігін;
3) бастапқы өтінімде көрсетілген санынан он пайызға дейін азайту жағына қарай өзгеруі 

мүмкін дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың санын қамтиды. Өтінімді 
қалыптастыру кезінде тапсырыс беруші сатып алынатын дəрілік заттардың жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың мөлшерін олардың сапасын сақтау мақсатында жалпы жылдық 
көлемнен ең кіші қаптамаға дейін дөңгелектейді.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органымен, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті ор-
ганмен немесе қормен келісілген дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен дəрілік заттарды медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес балаларға 
қолдануға қарсы көрсетілімдер болған қайта ұйымдастыру, тарату жə  не қаржыландыруды 
қысқарту жағдайларында тауардың санын бастапқы өтінімде көрсетілген санынан он пайыз-
дан астамға азайтуға жол беріледі;

4) бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағында белгіленген дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша шекті бағасын;

5) бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағында белгіленген дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша бағасын жəне өлшем бірлігін;

6) алдыңғы қаржы жылы сатып алу шарттарында көрсетілген дəрілік заттар мен 
 медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша санын;

7) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде өз бетінше сат ып алуды 
қоса алғанда, алдыңғы қаржы жылындағы дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың əрбір атауы бойынша нақты тұтынуды;

8) дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша 
түзетілген өтінімді ұсыну күнінің жағдайы бойынша қалдығын;

9) тапсырыс берушінің толық атауын; 
10) тапсырыс берушінің бірінші басшының (оны алмастыратын адамның) тегін, атын, 

əкесінің атын (бар болса);
11) деректемелерін, мекенжайын (пошта жəне заңды), телефондардың байланыс 

нөмірлерін, факстерді, электрондық пошта мекенжайын;
12) қормен медициналық көрсетілетін қызметтер шартын жасау нөмірі мен күнін,  дəрілік 

заттарды жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға бөлінген со-
маны қамтиды. 

Түзетілген өтінімге тапсырыс беруші басшысының (оны алмастыратын адамның) 
атқаратынын лауазымын растайтын құжаттың көшірмесі; заңды тұлғаның мем лекеттік тіркелуі 
туралы анықтамасының немесе куəліктің көшірмесі; оның шеңберінде сатып алу жүзеге асы-
рылатын бюджеттік бағдарламаның нөмірі мен атауы көрсетілген ақпараттық хат, төлем 
деректемелері, тауарды беру орындары (мекенжайы); сұрау салу бойынша жарғының немесе 
ер еженің көшірмесі қоса беріледі.

146. Тапсырыс берушілер денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан 
бойынша бірыңғай дистрибьютор мен тапсырыс беруші арасында дəрілік заттарды жəне (не-
месе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алудың үлгі шартына сəйкес құрылған 
жəне жасалған сатып алу шарттарының негізінде бірыңғай дистрибьютордан дəрілік заттар-
ды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды жүзеге асырады. Сатып алу 
шартын жасауға тапсырыс берушінің түзетілген не қосымша өтінімі негіз болып табылады.

147. Бір ыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілерден түзетілген өтінімді алған күннен ба-
стап он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушілерге қабылдау-беру актісі бойынша не тапсырыс 
берушінің электрондық поштасына бір мезгілде хабарламаларды тарата отырып, электрондық 
 құжат түрінде сатып алу шарттарын қол қоюға жібереді.

148. Тапсырыс берушілер бірыңғай дистрибьютордан сатып алу шарттарын алған күннен ба-
стап он жұмыс күнінен кешіктірмей оларға қол қояды, мөрмен бекітеді, бірыңғай дистрибьюторға 
қабылдау-беру актісі бойынша не электрондық құжат түрінде бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесі арқылы береді.

3-параграф. Амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді көрсетуге 
арналған тауарларды сатып алу 

149. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру үшін ағымдағы қаржы жылының бірінші маусымынан 
кешіктірмей тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі бір 
аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
тегін жəне (немесе) жеңілдікті дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен 
қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін 
бекітеді. 

Қазақстан Республикасының əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап 
бес жұмыс күнінен кешіктірмей тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі 
бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
тегін жəне (немесе) жеңілдікті дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен 
қамтамасыз ету үшін дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесін 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган қорға, бірыңғай дистрибьюторға, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдарына тегін медициналық көмектің кепілдік берін көлемі мен 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін 
ведомстволық бөлімшелерге (ұйымдарға) жібереді. 

150. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган келесі қаржы жылына арналған бір 
реттен аспайтын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде азаматтарды, оның ішінде белгілі бір 
аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
тегін жəне (немесе) жеңілдікті дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен 
қамтамасыз ету үшін бекітілген дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
тізбесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізеді.

151. Денсаулық сақтау субъектілері белгілі бір аурулармен диспансерлік есептегі 
азаматтардың жекелеген санаттарының қатарынан бекітілген халықты, оның ішінде уəкілетті 
орган бекіткен тізбе бойынша белгілі бір аурулары бар (жай-күйі) азаматтардың жекеле-
ген санаттарын амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету үшін тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
бюджеттерінің бөлінісінде бөлінген қаражаттың шеңберінде бірыңғай дистрибьютордың тізімі 
бойынша дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға қажеттілікті есептеуді (алдын 
ала, түзетілген, қосымша) жүзеге асырады.

152. Қажеттілік есептерін (алдын ала, түзетілген жəне қосымша) денсаулық сақтау 
субъектілері облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсау лық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарына ұсынады.

Əкімшілік-аумақтық бірліктердің дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға 
жалпы қажеттілігін айқындау үшін облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың 
жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі мен (немесе) міндетт  і əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі бюджеттерінің бөлінісінде бөлінген қаражат шеңберінде денсаулық сақтау 
субъектілері қажеттіліктерінің (алдын ала, түзетілген жəне қосымша) есептерін жинақтауды 
жүзеге асырады.

Əкімшілік аумақтық бірлік бойынша қажеттілік есептерінің (алдын ала, түзетілген жəне 
қосымша) жиынтығын облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқар удың жергілікті органдары бірыңғай дистрибьюторға 
жібереді (өтінім статусы бар).

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін немесе міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсететін ведомстволық бөлімшелер 
(ұйымдар) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға жəне бірыңғай дистрибьюторға 
қажеттілік есептерін (алдын ала, түзетілген жəне қосымша) ұсынады. 

153. Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, сондай-ақ орталық атқарушы органдар 
мен əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) 
бар өзге де орталық мемлекеттік органдар денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
келесі қаржы жылына бірыңғай дистрибьютордың тізімін бекіткеннен кейін жəне бірыңғай дис-
трибьютор сұрау салу жіберген сəттен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей бірыңғай 
дистрибьюторға облыстар, республикалық маңызы бар қала жəне астана, орталық атқарушы 
органдар мен əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері 
(ұйымдары) бар өзге де орталық мемлекеттік органдар бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі 
бюджеттерінің бөлінісінде бөлінген қаражаттың шеңберінде денсаулық сақтау субъектілерінің 
жəне əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерінің, ведомстволық бөлімшелердің 
(ұйымдардың) бөлінісінде жиынтық деректерден тұратын денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша келесі қаржы жылына қажеттіліктің алдын ала жиынтық 
есебін ұсынады. Бұл ретте жиынтық деректер мыналарды қамтиды:

1) нозологиялар;
 аурулар;
 халықтың санаттары;
 дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды тағайындау үшін көрсетілімдер 

(дəрежесі, сатысы, ауыр ағымы) бөлінісінде дəрілік заттардың (халықаралық патенттелмеген 
атаулары/құрамы, сипаттамасы), медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауын (құрамы, 
техникалық сипаттамасы):

2) өлшем бірлігін;
3) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген дəрілік заттардың, 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша шекті бағасын;
4) келесі қаржы жылына мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың əрбір атауы бойынша санын;
5) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша санын 

көрсете отырып, қаржы жылы ішінде өнім беру кестесін;
6) дəрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның əрбір мəлімделетін атауы бойынша 

сомасын жəне қажеттіліктің алдын ала есебі бойынша жалпы сомасын;
7) уəкілетті орган бекіткен тізбе бойынша белгілі бір ауруы бар, диспансерлік есепте тұрған 

азаматтардың жекелеген санаттарының қатарынан бекітілген халықтың санын;
8) сырқаттанушылық динамикасы деректерінің, өңірдегі эпидемиологиялық жағдайдың жəне 

(немесе) статистикалық деректердің негізінде науқастардың болжамды санын;
9) есепті ұсыну күніне дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды нақты 

тұтыну санын;
10) аяқталған қаржы жылы дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды нақты 

тұтыну санын (өтінім берілетін алдағы жылға);
11) алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек 

көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жəне (немесе) əскери-медициналық 
(медициналық) бөлімшелердің, ведомстволық бөлімшелердің (ұйымдар) жəне олардың 
құрылымдық бөлімшелерінің мекенжайларын;

12) олар арқылы уəкілетті орган бекіткен тізбесі бойынша диспансерлік есептегі белгілі 
аурулары бар азаматтардың жекелеген санаттарының қатарынан бекітілген халықты дəрілік 
қамтамасыз ету жүзеге асырылатын мамандандырылған туберкулезге қарсы денсаулық сақтау 
ұйымдарының жəне АИТВ/ЖИТС-тың профилактикасы мен емдеу саласындағы қызметті жүзеге 
асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының, сондай-ақ амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету 
шеңберінде таргеттік терапия жүзеге асырылатын онкологиялық бейіндегі денсаулық сақтау 
ұйымдарының мекенжайларын;

13) мемлекеттік кəсіпорындарға, дауыс беру акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан да 
көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларға жататын амбулаториялық дəрілік қамтамасыз 
ету шеңберінде халыққа дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
тегін босататын денсаулық сақтау субъектілерінің мекенжайларын;

14) тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтер өнім берушілерінің 
немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің өнім берушілерінің қажетті санын көрсете 
отырып, тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтер немесе фармацевтикалық 
қызметтер көрсетілуге тиіс елді мекендердің тізбесін.

Бірыңғай дистрибьютор облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, ведомстволық бөлімшелер 
(ұйымдар) ұсынған жиынтық алдын ала қажеттілік есептерін келісу үшін қорға жəне (неме-
се) орталық атқарушы органдарға жəне əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, 
ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге де орталық мемлекеттік органдарға жібереді. 
Қор жəне (немесе) орталық атқарушы органдар мен əскери-медициналық (медициналық) 
бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге де орталық мемлекеттік орган-
дар он бес жұмыс күнінен кешіктірмей бірыңғай дистрибьютор ұсынған қажеттіліктің алдын ала 
жиынтық есептерін келісу нəтижелері туралы хабарламаны бірыңғай дистрибьюторға жібереді.

Бірыңғай дистрибьютор қордың жəне (немесе) орталық атқарушы органдар мен əскери-
медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге 
де орталық мемлекеттік органдардың хабарламасының негізінде қажеттіліктің алдын ала 
жиынтық есептерін қайта жинауды жүргізеді.

154. Бірыңғай дистрибьютор қордан жəне (немесе) орталық атқарушы органдар мен 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) 
бар өзге де орталық мемлекеттік органдардан жиынтық алдын ала қажеттілік есептерін келісу 
туралы алынған хабарламалардың негізінде оларды алғаннан кейін он бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей осы Қағидалардың 3-бөліміне сəйкес дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алу, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтерді, дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтерді сатып 
алу рəсіміне кіріседі. 

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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155. Сатып алуды өткізгеннен кейін бірыңғай дистрибьютор келесі қаржы жылына 
халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы, саудалық атауы, дəрілік нысаны (сипат-
тамасы), өлшем бірлігі, өлшеп-орауы, тауарлардың өлшем бірлігіне бағалары, өндірушінің 
атауы, елдің атауы көрсетілген бірыңғай дистрибьютор сатып алған тізбеден; құрамы 
(техникалық сипаттамасы), саудалық атауы, өлшем бірлігі, өлшеп-орауы, өндірушінің атауы, 
елдің атауы көрсетілген медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесінен тұратын прайс-
парақты бекітеді жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға, қорға, облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдарына, орталық атқарушы органдар мен əскери-медициналық 
(медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге де орталық 
мемлекеттік органдарға, сондай-ақ денсаулық сақтау субъектілеріне жібереді.

Бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағындағы тауарлардың өлшем бірлігінің бағалары 
бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен шекті бағадан аспайды жəне бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы ескеріле 
отырып көрсетіледі.

156. Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу мен өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу нəтижелері бойынша бірыңғай дистрибьютор қорға жəне облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдарына сатып алу қорытындыларының хаттамасын жібереді. 
Бірыңғай дистрибьютор хаттамамен бір мезгілде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
бекіткен нысан бойынша облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың 
бөлінісінде есепке алу мен өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу жеңімпаздары 
мен олардың бірлесіп орындаушылары туралы ақпаратты жібереді.

157. Мамандандырылған туберкулезге қарсы денсаулық сақтау ұйымдарының жəне АИТВ/
ЖИТС профилактикасы мен емдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 
ұйымдарының немесе амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде таргеттік тера-
пия жүзеге асырылатын онкологиялық бейіндегі денсаулық сақтау ұйымдары мен бірыңғай 
дистрибьютордың арасында жыл сайын денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
нысан бойынша қордың қаражаты есебінен бекітіліген халықты амбулаториялық дəрілік 
қамтамасыз ету үшін дəрілік заттарды берудің өтеусіз шарттары жасалады. 

 Мемлекеттік кəсіпорындарға, дауыс беру акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан да көп 
пайыздары мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларға жататын тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық қызметтерді көрсететін денсаулық сақтау субъектілері амбулаториялық 
дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде халыққа дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды тегін босату мақсатында бірыңғай дистрибьютормен денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша қордың қаражаты есебінен са-
тып алынатын дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің 
өтеусіз шарттарын жасай алады.

Бірыңғай дистрибьютор түзетілген жиынтық қажеттілікті алған күнінен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтерді көрсететін 
мамандандырылған туберкулезге қарсы денсаулық сақтау ұйымдарына жəне АИТВ/ЖИТС про-
филактикасы мен емдеу саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарына 
немесе амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде таргеттік терапия жүзеге асы-
рылатын онкологиялық бейіндегі денсаулық сақтау ұйымдарына, сондай-ақ мемлекеттік 
кəсіпорындарға, дауыс беру акцияларының елу жəне одан да көп пайызы (үлесі) мемлекетке 
тиесілі заңды тұлғаларға жататын денсаулық сақтау субъектілеріне қабылдау-беру актісі бой-
ынша не осындай денсаулық сақтау ұйымдарының электрондық поштасына бір мезгілде хабар-
ламаларды тарата отырып, электрондық құжат түріндегі бірыңғай дистрибьютордың ақпараттық 
жүйесі арқылы дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды өнім 
берудің өтеусіз шарттарын қол қоюға жібереді.

 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі медициналық қызметтер көрсететін мамандандырылған ту-
беркулезге қарсы денсаулық сақтау ұйымдары жəне АИТВ/ЖИТС профилактикасы мен емдеу 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдары немесе амбулаториялық 
дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде таргеттік терапия жүзеге асырылатын онкологиялық 
бейіндегі денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындарға, дауыс беру 
акцияларының елу жəне одан да көп пайыздары (үлестері) мемлекетке тиесілі заңды тұлғаларға 
жататын денсаулық сақтау субъектілері бірыңғай дистрибьютордан дəрілік заттарды жəне (не-
месе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің өтеусіз шарттарын алған күннен бастап он 
жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды, мөрмен бекітеді жəне оларды бірыңғай дистрибьюторға 
қабылдау-беру актісі бойынша не электрондық құжат түрінде бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесі арқылы береді.

158. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган ағымдағы жылғы он бесінші 
желтоқсаннан кешіктірмей қорға, бірыңғай дистрибьюторға, облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті 
органдарына, ведомстволық бөлімшелерге (ұйымдарға) келесі қаржы жылы əкімшілік-
аумақтық бірлік (облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) бөлінісінде 
амбулаториялық дəрілік қамтамасыз ету шеңберінде нақтыланған қаржыландыру көлемін 
жібереді.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, сондай-ақ орталық атқарушы органдар мен 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) 
бар өзге де орталық мемлекеттік органдар бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағына сəйкес 
жыл сайын бірыңғай дистрибьютордан сұрау салу алған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірмей денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша дəрілік 
заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға жиынтық түзетілген есептерді ұсынады. 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының, сондай-ақ орталық атқарушы органдар мен 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) 
бар өзге де орталық мемлекеттік органдардың жиынтық түзетілген есептері денсаулық сақтау 
субъектілерінің, сондай-ақ əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелердің, ведомстволық 
бөлімшелердің (ұйымдардың) дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға 
қажеттілігінің түзетілген есептерінің негізінде қалыптастырылады.

Дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға түзетілген есептерді ресімдеу 
кезінде денсаулық сақтау субъектілері, əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелер, 
ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар) мəлімделетін дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың санын олардың сапасын сақтау мақсатында жалпы жылдық көлемінің 
ең төмен қаптамасының еселеген санына дейін дөңгелектейді. 

Түзетілген есептердегі дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың са-
нын денсаулық сақтау субъектілері, əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелер, 
ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар) алдын ала есептерде көрсетілген санынан жиырма бес 
пайызға дейін азайту жағына қарай өзгертуі мүмкін. 

Денсаулық сақтау субъектісінің, əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелердің, 
ведомстволық бөлімшелердің (ұйымдар) бірінші басшысының қатысуымен дəрігерлік-
консультациялық комиссия қорытындысының негізінде дəрілік заттар айналысы саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен дəрілік заттарды медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес 
балаларға қолдануға қарсы көрсетілімдер болған, сондай-ақ пациенттің жеке өзіне жақпаған 
жағдайларда дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың санын жиырма бес 
пайыздан жоғары, бірақ елу пайыздан асырмай азайтуға жол беріледі.

Дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға қажеттіліктің түзетілген есептері 
мыналарды қамтиды:

1) нозологиялар;
 аурулар;
 халықтың санаттары;
 дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды тағайындау үшін көрсетілімдер 

(дəрежесі, сатысы, ауыр ағымы) бөлінісінде дəрілік заттардың (халықаралық патенттелмеген 
атаулары/құрамы, сипаттамасы), медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауын (құрамы, 
техникалық сипаттамасы):

2) өлшем бірлігін;
3) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген дəрілік заттардың, 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша шекті бағасын;
4) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша 

бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағы бойынша бағаны; 
5) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша 

санынан;
6) есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтердің өнім берушісінің жəне 

оның бірлесіп орындаушысының, елді мекендердің бөлінісінде қаржы жылының ішіндегі са-
нын көрсете отырып, дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды беруді бөлу 
парағын. Жыл ішінде бөлу парағы түзетілген жағдайда денсаулық сақтау субъектілері бұл ту-
ралы облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органын жəне бірыңғай дистрибьюторды хабардар етеді;

7) дəрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның əрбір атауы бойынша санын көрсете 
отырып қаржы жылы ішіндегі беру кестесін;

8) мəлімделетін дəрілік заттың, медициналық мақсаттағы бұйымның əрбір атауы бойынша 
сомасынан жəне қажеттіліктің түзетілген есебі бойынша жалпы сомасын;

 9) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен диспансерлік есептегілердің 
тізбесі бойынша белгілі аурулары бар азаматтардың жекелеген санаттарының қатарынан 
бекітілген халық санын; 

10) алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жəне олардың құрылымдық бөлімшелерінің 
мекенжайларын;

11) алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жəне олардың құрылымдық бөлімшелерінің 
мамандану саласынан;

12) уəкілетті орган бекіткен тізбе бойынша диспансерлік есепте тұрған белгілі аурулары 
бар азаматтардың жекелеген санаттарының қатарынан бекітілген халықты амбулаториялық 
дəрілік қамтамасыз ету жүзеге асырылатын мамандандырылған туберкулезге қарсы денсаулық 
сақтау ұйымдарының жəне АИТВ/ЖИТС профилактикасы мен емдеу саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарының мекенжайларын;

13) қормен жасалған шарттың күнінен, нөмірінен, дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алуға бөлінген сомадан;

14) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді беру қажет болатын елді мекендердің, 
аудандар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрамдас 
бөліктерінің тізбесінен тұрады.

159. Денсаулық сақтау субъектілерінде, əскери-медициналық (медициналық) 
бөлімшелерде, ведомстволық бөлімшелерде (ұйымдарда) сол қаржы жылы тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемінің жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесі бюджетінің бөлінісінде бөлінген қаражат шеңберінде дəрілік заттарға, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарға қосымша қажеттілік туындаған кезде ағымдағы қаржы жылы ішінде 
қосымша өтінімдер жинау осы Қағидалардың 158-тармағында сипатталған рəсімдерге ұқсас 
жүзеге асырылады.

Облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, сондай-ақ орталық атқарушы органдар мен 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар 
өзге де орталық мемлекеттік органдар сатып алуға қажеттіліктің қосымша жиынтық есептерін 
бірыңғай дистрибьюторға тоқсанына бір рет ұсынады. 

Бірыңғай дистрибьютор ағымдағы қаржы жылы дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың қосымша көлемін сатып алуды облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, 
сондай-ақ орталық атқарушы органдар мен əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, 
ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге де орталық мемлекеттік органдардың 
қажеттіліктің қосымша жиынтық есептерінің негізінде тоқсанына кемінде бір рет жүзеге асырады. 

160. Бірыңғай дистрибьютор фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қорытындылары шығарылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті органға жəне қорға жəне облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарына 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағалары көрсетілген денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша сатып алу нəтижелері тура-
лы есепті береді.

161. Бірыңғай дистрибьютор фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
қорытындыcы шығарылған күннен бастап он жұмыс күн ішінде фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу жөніндегі тендер жеңімпазына қабылдау-беру актісі бойынша не 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша тендер жеңімпаздарының 
электрондық поштасына бір мезгілде хабарлама жібере отырып, бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесі арқылы электрондық құжат түрінде фармацевтикалық қызметтер көрсету 
туралы шарттарды қол қоюға жібереді.

162. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі тендердің 
жеңімпаздары бірыңғай дистрибьютордан фармацевтикалық қызметтер көрсету туралы 
шарттарды алған күнінен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды, мөрімен бекітеді 
жəне қабылдау-беру актісі бойынша не электрондық құжат түрінде бірыңғай дистрибьютордың 
ақпараттық жүйесі арқылы оларды бірыңғай дистрибьюторға береді. 

Шарттың сомасы қаржы жылына фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің іс жүзінде 
көрсетілген көлемі ескеріле отырып түзетіледі.

163. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмекті көрсетуге арналған дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу үшін бөлінетін бюджет қаражатын жəне (не-
месе) қор активтерін оңтайлы жəне тиімді жұмсау мақсатында облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті 
органдары, сондай-ақ орталық атқарушы органдар жəне əскери-медициналық (медициналық) 
бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдар) бар өзге де орталық мемлекеттік орган-
дар қажеттіліктердің (алдын ала, түзетілген жəне қосымша) есебін, амбулаториялық дəрілік 
қамтамасыз етуге бөлінген қаржы қаражатының пайдаланылуының (игерілуінің) рецептілердің 
жазылуын (тағайындалуына), халықтың дəрілік заттарға қолжетімділігіне мониторингті, 
əкімшілік-аумақтық бірлік шегінде (облыстар, республикалық маңызы бар қала мен астана) 
қажет болған кезде дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды бөлуді (қайта 
бөлуді) жүзеге асырады.

164. Бірыңғай дистрибьютор орындалған жұмыс актілеріне сəйкес қамтамасыз етілген 
рецепттер туралы ұсынылған деректерді бөлінген қаражат шегінде амбулаториялық дəрілік 
қамтамасыз етуді есепке алудың ақпараттық жүйесіндегі деректермен салыстыру негізінде 
іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің өнім 
берушілеріне фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартта белгіленген дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың құнын жəне дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер үшін сыйақы мөлшерін өтейді.

165. Бірыңғай дистрибьютор фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің өнім берушілеріне 
фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге арналған шартта белгіленген дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың құнын жəне бірыңғай дистрибьютордың қызметтер 
көрсету туралы шартының талаптарына сəйкес қор ақы төлегеннен кейін фармацевтикалық 
қызметтерді көрсетуге арналған шартта белгіленген пайыздық арақатынаста көрсетілген дəрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтер үшін сыйақы мөлшерін өтейді.

Бұл ретте дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың құны денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген халықаралық патенттелмеген атауы бойынша 
шекті бағалардан жəне саудалық атауы бойынша тіркелген бағалардан аспайды. 

13-тарау. Медициналық техниканы сатып алуды жоспарлау жəне ұйымдастыру
1-параграф. Медициналық техниканы сатып алуды жоспарлау

166. Тапсырыс берушілер осы Қағидалардың 2-бөліміне сəйкес бюджеттік бағдарламаның 
əкімшісімен жəне (немесе) қормен келісу бойынша клиникалық-техникалық негіздеме жəне 
техникалық ерекшелік негізінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне (неме-
се) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде бірыңғай дистрибьютордың 
тізіміне енгізілмеген медициналық техниканы сатып алуды жүзеге асырады.

167. Тапсырыс беруші тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде бірыңғай дистрибьютордың 
тізімі бойынша медициналық техниканы сатып алуды осы Қағидалардың 22-тарауы на сəйкес 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен немесе денсаулық сақтауды мемлекеттік 
басқарудың жергілікті органдарымен келіспей жəне лизинг берушінің сараптамалық бағалаусыз 
міндетті түрде бірыңғай дистрибьюторға өтінім беру арқылы жүзеге асырады.

168. Құны 5000000 (бес миллион) теңгеден бастап 50000000 (елу миллион) теңгеге дейінгі 
медициналық техника денсаулық сақтау ұйымы берген өтінімге сəйкес лизинг берушінің 
қаражаты есебінен жəне осы Қағидалардың 4-бөліміне сəйкес сатып алынады.

Егер медициналық техника қаржы лизингі шарттары мен талаптарына сай болмаса, оны 
лизинг беруші сатып алмайды.

169. Құны 50000000 (елу миллион) теңгеден жоғары, сондай-ақ бірегейлендіруді талап 
ететін медициналық техниканы тапсырыс беруші, сондай-ақ бюджеттік бағдарламаның 
əкімшісі осы Қағидаларға сəйкес облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының 
бюджеттеріне жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық 
жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді қос а алғанда, республикалық 
бюджет қаражатының есебінен сатып алады.

Бұл ретт е сұратылып отырған медициналық техникаға клиникалық-техникалық негіздемеге, 
оңтайлы техникалық сипаттамаларға жəне құнына сараптамалық бағалауды жүзеге асыра-
тын ұйым жүзеге асырады.

2-параграф. Бірыңғай дистрибьютор арқылы медициналық техниканы сатып алу
170. Республикалық бюджет қаражатының есебінен облыстық бюджеттерге, Астана 

жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті деңгейдегі медициналық ұйымдарды 
материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді 
қоса алғанда, осы Қағидалардың 3-бөліміне сəйкес медициналық техниканы сатып алуды 

ұйымдастыруды бірыңғай дистрибьютор осы Қағидалардың 173-тармағына сəйкес уəкілетті 
органның өтінімі негізінде жүзеге асырады.

171. Ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың 5-күніне дейiнгі мерзімде бірыңғай дистрибьютор 
республикалық бюджет қаражатының есебінен, сондай-ақ бірыңғай дистрибьютордың тізімі 
бойынша сатып алынған медициналық техникаға сатып алуға мониторинг жүргізеді жəне 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті  органға денсаулық сақтау саласындағы уəкiлеттi 
орган белгiлеген нысан бойынша есепті ұсынады.

172. Медициналық техниканы сатып алуды дайындау жəне ұйымдастыру үшін лизинг 
берушінің сараптамалық бағалауын алу қажет.

173. Медициналық техниканы сатып алуды дайындау жəне ұйымдастыру жəне 
сараптамалық бағалауды алу мақсатында денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
лизинг берушіге тапсырыс берушілерден алынған өтінімді ұсынады, ол мыналарды қамтиды:

 1) медициналық техниканың тізбесін;
 2) клиникалық-техникалық негіздемені;
 3) техникалық ерекшелікті; 
 4) беру санын, мерзімін, шарттары мен орнын;
 5) əрбір атауы бойынша медициналық техниканы сатып алуға бөлінген соманы;
 6) тапсырыс берушінің толық атауынан, банктік деректемелерін, мекенжайынан (пошта 

жəне заңды), телефонның/факстің байланыс нөмірін, электрондық пошта мекенжайынан, тап-
сырыс беруші басшысының лауазымын жəне тегі, аты, əкесінің атын (бар болса);

7) сатып алынатын медициналық техникада көрсетілуі жоспарланған медициналық 
қызметтердің тізбесі мен санын қамтитын ақпаратты;

8) пайдаланудың техникалық шарттарын;
9) сатып алынатын медициналық техниканы пайдаланатын мамандар туралы мəліметтерді. 
174. Лизинг беруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган тапсырыс берушілердің 

ақпаратын ұсынған кезден бастап қырық жұмыс күні ішінде əрбір атауы бойынша медициналық 
техниканың клиникалық-техникалық негіздемесі, оңтайлы техникалық сипаттамасы жəне құны 
бөлігінде сараптамалық бағалау жүргізеді жəне оның нəтижелері бойынша сараптамалық 
қорытындының ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікті бекітумен 
сараптамалық қорытынды шығарады.

175. Біріздендіруді талап ететін медициналық техниканы сараптамалық бағалау нəтижелері 
бойынша бірыңғай біріздендірілген бір техникалық ерекшелікке əрбір тапсырыс беруші бой-
ынша сараптамалық қорытынды шығарылады.

176. Ұсынылған өтінімнің толықтығы мен дұрыстығы бұзылған жағдайда осы Қағидаларды ң 
173-тармағына сəйкес лизинг беруші өтінімді сараптамалық бағалау жүргізбей денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті органға қайтарады.

177. Лизинг беруші сараптамалық қорытынды шыққан кезден бастап келісім алғаннан кейін үш 
жұмыс күні ішінде тапсырыс берушілерге бекітілген техникалық ерекшелікті келісу үшін жібереді.

178. Тапсырыс берушілер лизинг берушіден алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
сатып алынатын медициналық техниканың техникалық ерекшелігін келіседі, ол тігілген жəне 
нөмірленген түрде, əр парағына бұрыштама қол қойылып, тапсырыс берушінің уəкілетті 
адамының қолымен куəландырылып, лизинг берушіге ұсынылады.

179. Лизинг беруші үш жұмыс күні ішінде тізбе, саны, беру орны жəне əрбір атауы бойынша 
медициналық техниканы сатып алуға бөлінген сома бөлігінде тігілген техникалық ерекшелікпен 
сараптамалық қорытындыны денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға келісуге жібереді.

180. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган келіскеннен кейін лизинг берушіден 
тапсырыс берушімен келісілген жəне  лизинг беруші бекіткен, тігілген техникалық ерекшелікпен 
сараптамалық қорытындыны алған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде оны əрбір атауы бойын-
ша қағаз жəне электрондық жеткізгіште саны, мерзімі, беру шарттары мен орны, медициналық 
техниканы сатып алуға бөлінген сомасы бойынша салынған өтінімді қоса бере отырып бірыңғай 
дистрибьюторға сатып алуды ұйымдастыру үшін жібереді.

181. Бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен келісілген 
сатып алынатын медициналық техниканың тізімі, саны, мерзімі, беру орны мен шарттары жəне 
сатып алуға бөлінген сомасы, əрбір атауы бойынша медициналық техниканың техникалық 
сипаттамалары (техникалық ерекшелігі) көрсетілген өтінімді алған күнінен бастап он жұмыс 
күні ішінде осы Қағидалардың 3 -бөлімінде көзделген тəртіппен сатып алуды ұйымдастырады.

3-бөлім. Бірыңғай дистрибьютордың сатып алуды жүзеге асыру тəртібі 
14-тарау. Екі кезеңдік тендер өткізу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі

1-па раграф. Екі кезеңдік т ендер өткізуді ұйымдастыру
182. Екі кезеңдік тендер өткізу тəсілімен сатып алу мынадай жүйелі кезеңдердің жиынтығын 

білдіреді:
1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
комиссияны құру, комиссияның хатшысын айқындау;
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның бейінді мамандықтар бойынша сарап-

шыны немесе сарапшыла рды айқындауы жəне олардың екі кезеңдік тендер тəсілімен  сатып 
алу өткізуге қатысуын қамтамасыз етуі;

бірыңғай дистрибьютордың интернет -ресурсына екі кезеңдік тендерді өткізу туралы ха-
барландыруды орнала стыру;

тендерлік өтінімдерді қабылдау, ашу жəне алдын ала қарау;
сарапш ыны немесе сарапшыларды (қаж ет болған кезде) тарту; 
ұсынылатын тауарлардың бағаларын қоспағанда, тендерлік өтінімдерге, бастапқы баға  

ұсыныстарына толықтыруларды осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен сəйкес келтіру 
бөлігінде қабылдау жəне қарау;

əлеуетті өнім берушілерді аукци онға жіберу;
2) екінші кезеңде: 
əлеуетті өнім берушілердің бағаларын салыстыру арқылы аукцион өткізу;
екі кезеңдік тендердің қорытындыларын шығару жəне осы кезең үшін Қағидаларда көзделген 

жағдайларда екі кезеңдік тендерді немесе оның жекелеген лоттарын өткізілмеді деп айқындау.
183. Екі кезеңдік тендерді ұйымдастыру жəне өткізу үшін бірыңғай дистрибьютор тендерлік 

комиссия (бұдан əрі – комиссия) құрады жəне оның құрамын əрбір екі кезеңдік тендерге 
бөлек бек ітеді.

184. Комиссия құру жəне оның хатшысын айқындау туралы шешімді бірыңғай 
дистрибьютордың бірінші басшысы (немесе оның міндеттерін атқаратын адам) қабылдайды.

185. Комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күннен бастап əрекет етеді жəне өнім 
 беру шарты немесе берудің ұзақ мерзімді шарты жасалған күні өз қызметін  тоқтатады. Егер 
тендер өткізілмеді деп танылса немесе оның қорытындылары ж ойылған жағдайда комиссия 
осындай шешім қабылданған күннен бастап өз қызметін тоқтатады . Медициналық техниканы 
сатып алуды өткізу ұйымдастырылған жағдайда, комиссия өз қызметін екі кезеңдік тендер 
қорытындылары шығарылған күні тоқтатады.

186. Бірыңғай дистрибьютордың бірінші басшысы (немесе оның міндетін атқаратын адам) 
комиссия төрағасы болып айқындалады. Комиссияның құрамына бірыңғай дистрибьютордың 
жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның қызметкерлері кіреді.

Лизинг беруші үшін медициналық техниканы сатып алу ұйымдастырылған жағдайда ли-
зинг берушінің бірінші басшысы (немесе оның міндеттерін атқаратын адам) төраға болып 
айқындалады. Комиссия құрамына денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның жəне 
лизинг берушінің қызметкерлері кіреді. 

187. Комиссия құрамына төраға, төрағаның орынбасары жəне комиссия мүшелері кіреді. 
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға жəне үш адамнан кем болмауға тиіс. 
Комиссия хатшысы комиссия мүшесі болып табылмайды жə не комиссия шешім қабылдаған 
кезде дауыс беру құқығы болмайды.

188. Төраға комиссия отырыстарына басшылық етеді, оның жұмысын жоспарлайды. Төраға 
болмаған кезде оның функцияларын комиссияның орынбасары атқарады.

189. Комиссия хатшысы хабарландыру орналастырады, тендерлік өтінімдер салынған 
конверттерді қабылдайды, комиссия отырысының күн тəртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті 
құжаттар мен материалдар дайындайды, комис сия отырыс өткізгеннен кейін оның хаттамасын 
ресімдейді, тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ұсыну уақыты мен күнін, əлеуетті өнім 
берушінің уəкілетті өкілінің (тендерлік өтінім салынған конвертті ұсынған адамның) тегін, атын, 
əкесінің атын (бар болса) көрсете отырып, келіп түскен тендерлік өтінімдерді тіркеу журналын 
жəне тендерлік өтінімдерді қамтамасыз етуді тіркеу журналын жүргізеді.

190. Келіп түскен тендерлі к өтінімдерді жəне тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз 
етуді тіркеу журналдары тігілген, беттері нөмірленген, соңғы беті бірыңғай дистрибьютордың 
мөрімен бекітілген болуға тиіс.

191. Комиссия отырыстары комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі 
қатысқан жағдайда өткізіледі. Комиссия шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады 
жəне егер қатысып  отырған комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасы немесе ол 
болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданды деп есептеледі.

192. Төраға, төрағаның орынбасары немесе комиссия мүшесі болмаған жағдайда хаттама-
да оның болмау себебі көрсетіледі жəне оның болмау себебін растайтын құжат қоса беріледі. 
Тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау басталғанға дейін комиссия құрамына комиссияның 
жоқ мүшелерін алмастыру бөлігінде өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.

193. Комиссия отырысының хаттамаларына барлық  қатысып отырған комиссия мүшелері, 
төраға, оның орынбасары жəне хатшы қол қояды жəне əр парағына бұрыштама қол қояды. 

194. Бірыңғай дистрибьютор екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу өткізу кезінде 
əлеуетті өнім берушілер ұсынған дəрілік заттар, профилактикалық (иммундық-биологиялық, 
диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар 
сипаттамасының бірыңғай дистрибьютор тізіміне жəне осы Қағидаларда белгіленген сатылып 
алынатын дəрілік заттарға, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагности  калық, дезин-
фекциялаушы) препараттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға 
сəйкестігіне тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі бойынша сараптамалық қорытынды алу 
үшін бейінді мамандықтар бойынша сарапшыны немесе сарапшыларды тартуға құқылы. 

195. Медициналық техниканы сатып алу кезінде сарапшы ұсынылған медициналық 
техниканың осы Қағидаларда медициналық техникаға, сондай-ақ бірыңғай дистрибьютор 
хабарлаған техникалық ерекшелікке белгіленген талаптарға сəйкестігіне сараптамалық 
қорытынды береді.

196. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сарапшы 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім берушілері ұсынған дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың сипаттамасы бойынша олардың осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкестігіне сараптамалық қорытынды береді.

197. Сарапшы комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге қатыспайды. Сараптамалық 
қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, сарапшы қол қояды жəне комиссия отырысыны ң хат-
тамасына қоса беріледі. Сарапшының сараптамалық қорытындысын комиссия əлеуетті өнім 
берушіні аукционға жіберу кезінде қабылдайды. 

198. Екі кезеңдік тендер өткізу туралы хабарландыру өтінімдерді қабылдаудың соңғы 
күніне дейін күнтізбелік жиырма күн қалғанда бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсында 
мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жарияланады.

199. Екі кезеңдік қайталама тендер жүзеге асырылған жағдайда бірыңғай дистрибьютор 
тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік он бес күн қалғанда 
бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына хабарландырудың мəтінін орналастырады. 

200. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне медициналық техниканы 
сатып алу бойынша екі кезеңдік тендерді өткізу туралы хабарландыруда мыналар қамтылады:

1) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық  техниканы сатып 
алу бойынша екі кезеңдік тендердің атауы;

2) дəрілік заттардың (халықаралық патенттелмеген атаулары немесе құрамы), медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың атаулары;

3) дəрілік заттардың сипаттамасынан; медициналық мақсаттағы бұйымдардың сипаттамасы 
жəне (немесе) техникалық сипаттамасы; медициналық техниканың техникалық сипаттамасы;

4) түзетілген жəне (немесе) түпкілікті өтінімдерді ескере отырып түзетілуі мүмкін əрбір лот 
бойынша дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың көлемі;

5) сатып алынатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, 
медициналық техниканың осы Қағидалардың 4-тарауының талаптарына сəйкестігі туралы 
талап;

6) медициналық техниканың саны (медициналық техниканы сатып алу ұйымдастырылған 
жағд айда);

7) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы беру 
орны мен шарттары (оның ішінде беру мерзімдері немесе кестелері);

8) екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді қабылдау/қабылдауды 
аяқтау орны, күні, уақыты;

9) екі кезеңдік тендерді өткізуді бастау орны, күні, уақыты;
10) əрбір лот бойынша сатып алуға бөлінген баға жəне сома;
11) он жылға дейінгі мерзіммен берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасауға жол берілетін 

дəрілік заттардың (халықаралық патенттелмеген атаулары немесе құрамы), медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың атаулары;

12) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 3-тарауының талаптарына сəйкестігі ту-
ралы талап;

13) бірыңғай дистрибьютордың атауы, мекенжайы жə не банктік деректемелері;
14) тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімінен кем болмауы тиіс екі кезеңдік тендерге 

қатысуға арналған тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсыну шарттары;
15) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімін өткізу орны, күні, уақыты;
16) ұсынылатын тендерлік өтінімнің мазмұны жəне ресімдеу бойынша осы Қағидалардың 

талаптарына сəйкестігі туралы талап.
201. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу бойынша екі 

кезеңдік тендердің өткізілетіні туралы хабарландыруда көрсетілетін бағалар денсаулық сақтау 
саласындағы уə кілетті орган бекіткен бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы шегеріле 
отырып, бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган айқындаған шекті бағалардан есептеледі.

202. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша екі кезеңдік тендерді 
өткізу туралы хабарландыруда (құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар жəне 
олардың прекурсорлары бар дəрілік заттар үшін) мыналар қамтылады:

1) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша екі кезеңдік тендердің 
а тауы;

2) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары жəне орталық атқарушы органдар мен əскери-
медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар 
өзге де орталық мемлекеттік органдар ұсынған қажеттіліктің түзетілген есептері ескерілген, 
түзетілуі мүмкін халықа ралық патенттелмеген атауымен дəрілік заттардың тізбесін, бірыңғай 
дистрибьютордың тізіміне сəйкес олардың шекті бағасы, көлемі;

3) сатып алынатын дəрілік заттардың осы Қағидалардың 4-тарауының талаптарына 
сəйкестігі туралы талап;

4) дəрілік заттың шекті бағасы бойынша мəлімделген көлемдері жəне дəріл ік заттың 
шекті бағасына белгіленетін фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер үшін сыйақының шекті 
мөлшері (жиырма бес пайыз) ескерілген лоттың жалпы құнын қамтитын (құрамында есірткі 
құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлары бар дəрілік заттар үшін) фармацевтикалық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін əрбір лот бойынша бөлінген сома;

5) фармацевтикалық қызметтерді көрсету мерзімдері;
6) алғашқы медициналық-санитариялық, консультациялық-диагностикалық көмекті 

көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жəне фармацевтикалық қызметтерді көрсетуге 
тиіс олардың құрылымдық бөлімшелерінің тізбесі жəне мекенжайлары;

7) фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер ұсынылуы қажет облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың жəне астананың елді мекендерінің, аудандары мен құрамдас бөліктерінің 
тізбесі;

8) əлеуетті өнім берушінің жəне (немесе) оның бірлесіп орындаушыларының осы 
Қағидалардың 3-тарауының талаптарына сəйке  стігі туралы талап;

9) екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді қабылдау/қабылдауды 
аяқтау орны, күні, уақыты;

10) екі кезеңдік тендерді өткізуді бастау орны, күні, уақыты;
11) екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз 

етуді ұсыну тəртібі;
12) бірыңғай дистрибьютордың атауы, мекенжайынан жəне банктік деректемелері;
13) тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімін өткізу орны, күні, уақыты;
14) ұсынылатын тендерлік өтінімнің мазмұны жəне ресімделуі бойынша осы Қағидалардың 

талаптарына сəйкестігі туралы талап.
Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер өнім берушісіне шығындарды өтеуді бірыңғай 

дистрибьютор дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағаларын жəне 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу нəтижелері бойынша белгіленген 
көрсетілетін қызмет құнын ескере отырып, қордың қаражаты есебінен жүргізеді.

2-параграф. Тендерлік өтінімдердің қолданылу мерзімі, мазмұны, оларды ұсыну 
жəне кері қайтарып алу

203. Екі кезеңдік тендерге қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді 
ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін хабарландыру мен осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес жасалған тендерлік өтінімді желімделген түрде бірыңғай дистрибьюторға ұсынады.

 204. Бірыңғай дистрибьютор тендерлік құжаттаманы əзірлемейді.
205. Тендерлік өтінімдерді ұсыну үшін соңғы мерзім өтке  ннен кейін ұсынылған тендерлік 

өтінім ашылмайды жəне оны ұсынған əлеуетті өнім берушіге қайтарылады. Бұл ретте тендерлік 
өтінім ұсынылған уақыт келіп түскен тендерлік өтінімдерді тіркеу журналында белгіленеді.

206. Əлеуетті өнім беруші ұсынған тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі қырық бес жұмыс 
күнінен кем болмауға тиіс. Қолданылу мерзiмi екі кезеңдік тендердің талаптарында көрсетiлген 
қолданылу мерзімінен қысқа тендерлік өтiнiм қабылданбайды.

207. Əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімі үш бөлімнен: негізгі, т ехникалық жəне 
бастапқы баға ұсынысынан тұрады.

208. Негізгі жəне техникалық бөлімдері тігіледі жəне бөлек нөмірленеді, соңғы беттеріне 
əлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы немесе уəкілетті адамы қол қояды жəне əлеуетті өнім 
берушінің мөрімен бекітіледі, бастапқы баға ұсынысы тігілмейді.

Тендерлік өтінімнің барлық үш бөлігі бір конвертке салынады. 
Əлеуетті өнім беруші осы тармақтың талаптарына сəйкес келмейтін тендерлік өтінімді 

ұсынған кезде əлеуетті өнім  берушінің мұндай тендерлік өтінімі қаралмай қайтарылады.
209. Конвертте əлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекенжайы көрсетіледі. 

Конверт хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша бірыңғай дистрибьюторға жіберіледі 
жəне  ол «Екі кезеңдік тендер______________ (тендердің атауы көрсетіледі)» жəне 
«________________________ дейін ашпаңыз» (хабарламада көрсетілген конверттерді ашу 
күні мен уақыты көрсетіледі)» деген сөздерді қамтуға тиіс.

210. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету тігілмейді жəне конвертке желімденбейді, 
тендерлік өтінімнен бөлек ұсынылады жəне тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 
өткенге дейін тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді тіркеу журналында тіркеледі.

211. Тендерлік өтінімде, конвертте əлеуетті өнім берушіге грамматикалық немесе 
арифметикалық қателерді түзету қажет болатын жағдайларды қоспағанда, конкурстық 
өтінімде, конвертте жолдар арасында ешқандай қосымша жазулар, өшірілген сөздер немесе 
толықтырулар болмауға тиіс

212. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды, медициналық техниканы са-
тып алуға қатысуға арналған тендерлік өтінімнің негізгі бөлігі мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:

1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерге 
қатысуға арналған өтінім. Электрондық жеткізгіште:

денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша өтінімге қоса 
берілетін құжаттардың тізімдемесі;

PDF форматында өтінімге қоса берілетін барлық құжаттардың көшірмесі ұсынылады; 
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің не заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;
3) заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 

қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе хабарландыру күнінен кейін берілген 
құрылтай   шартының көшірмесі немесе қолданыстағы акция ұстаушыларының тізілімінен 
үзінді ұсынылады); 

4) заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін тиісті мемлекеттік 
орган берген құжаттың көшірмесі, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

5) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде туралы расталатын 
«Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті  фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне 
(немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық техниканы өткізуге 
рұқсаттардың жəне (немесе) хабарламалардың көшірмелері. Мемлекеттік органдардың 
ақпараттық жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған 
көшірмесін ұсынады;

6) конверттерді ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің 
бар-жоғы туралы құжат;

7) əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда 
жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамында бухгалтерлік есепке алу шоттарының 
үлгі жоспарына сəйкес банктің алдында үш айдан астам мерзімге созылған міндеттемелерінің 
барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы қол қойылған, конверттерді 
ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес берілген, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер əлеуетті өнім беруші екінші 
деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті бо-
лып табылса, осындай банктердің əрқайсысынан);

8) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілігі ту-
ралы мəліметтер;

9) егер əлеуетті өнім беруші басым құқыққа үміткер болған жағдайда əлеуетті өнім берушінің 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналы-
сы саласындағы объектісінің тиісті өндірістік практика (GMP) (дəрілік заттарды сатып алу үшін) 
немесе «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген тəртіппен ИСО сапаны басқару жүйесі стандартының (медициналық 
мақсаттағы бұйымдар сатып алу үшін) жəне (немесе) тиісті дистрибьюторлық практикада (GDP) 
(дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу үшін) талаптарына 
сəйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі;

10) əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жəне 
Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда осы əлеуетті өнім 
берушінің Қазақстан Республикасының бейрезиденті екендігі жəне салық есебінде тұрмайтыны 
туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органы хатының түпнұсқасы не-
месе көшірмесі;

11) қосымша көрсетілетін қызметтерді ұсыну туралы хат (медициналық техниканы са-
тып алу кезінде);

12) əлеуетті өнім берушінің жəне (немесе) бірлесіп орындаушының осы Қағидалардың 
14-тармағына (фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде) сəйкес біліктілік 
талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттар;

13) осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес үлестестіктің жоқ екендігі туралы хат;
14) осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда осы 

Қағидаларда белгіленген тəртіппен өнім беру шартын бұзуға келісу туралы хат.
213. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысуға арналған тендерлік 

өтінімнің негізгі бөлігі мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:
1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша тендерге 

қатысуға арналған өтінім. Электрондық жеткізгіште:
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша өтінімге қоса 

берілетін құжаттардың тізімдемесі;
PDF форматында өтінімге қоса берілетін барлық құжаттардың көшірмесі ұсынылады; 
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің не заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;
3) заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 

қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе хабарландыру күнінен кейін берілген 
құрылтай шартының көшірмесі немесе қолданыстағы акция ұстаушыларының тізілімінен 
үзінді ұсынылады);

4) заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін тиісті мемлекеттік 
орган берген құжаттың көшірмесі, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

5) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын «Рұқсаттар 
мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған (жіберілген) тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне (немесе) 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық техниканы өткізуге рұқсаттардың 
жəне (немесе) хабарламалардың көшірмелері. Мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар жəне хабарлама-
лар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған 
(жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

6) конверттерді ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналар бойынша берешектің бар-жоғы туралы растайтын құжат;

7) əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда 
жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамында бухгалтерлік есепке алу шоттарының 
үлгі жоспарына сəйкес банктің алдында үш айдан астам мерзімге созылған міндеттемелерінің 
барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы қол қойылған, конверттерді 
ашу күнінің алдында бір айдан ерте емес берілген, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер əлеуетті өнім беруші екінші 
деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті бо-
лып табылса, осындай банктердің əрқайсысынан);

8) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілігі ту-
ралы мəліметтер;

9) осы Қағидалардың 14-тармағының 1), 3), 10) 11) тармақшаларында белгіленген 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім берушісінің біліктілік талаптарына 
əлеуетті бірлесіп орындаушының сəйкестігін растайтын құжаттар;

10) осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес үлестестіктің жоқ екендігі туралы хат;
11) осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда осы 

Қағидаларда белгіленген тəртіппен өнім беру шартын бұзуға келісу туралы хат;
12) шарт жасауға басымдық алу үшін объектінің тиісті дəріханалық практика (GPP) талап-

тарына сəйкестігі туралы сертификаттың көшірмесі бар болса;
13) əлеуетті өнім беруші сатып алудың жеңімпазы болып танылған жағдайда, оның 

фармацевтикалық қызметті көрсетуге арналған бірлесіп орындаушылардың тізбесі ұсынылған 
жəне бірлесіп орындаушылардың мекенжайы көрсетілген фармацевтикалық қызметтерді 
көрсетуге оның бірлесіп орындаушыларымен шарттар жасау туралы кепілдік хаты;

14) тендердің жеңімпазы болып танылған жағдайда, амбулаториялық дəрілік қамтамасыз 
етуді есепке алудың ақпараттық жүйесін жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымды, соның ішінде бірлесіп орындаушыларда орнату туралы кепілдік хат;

15) осы Қағидаларда тыйым салынған бірыңғай дистрибьютормен қарым-қатынасының 
жоқ екендігін растау туралы хат;

16) əлеуетті өнім берушінің оңалту, банкроттық не тарату рəсімдеріне қатысы жоқ екенін, 
əлеуетті өнім берушінің жосықсыз əлеуетті өнім берушілер тізбесінде болмауын растайтын 
құжат.

Бірлесіп орындаушы тартылған жағдайда фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің 
əлеуетті өнім берушісі де тендерлік өтінімге қызметтерді немесе іс-қимылды (операци-
яларды) жүзеге асыруға бірлесіп орындаушының құқықтарын растайтын мəліметтері 
мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын «Рұқсаттар мен хабарлама-
лар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған 
(жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) не электрондық құжат түріндегі рұқсаттардың 
(хабарламалардың) көшірмелерін ұсынады.

214. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне медициналық техни-
каны сатып алуға қатысуға арналған тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі ұсынылып отырған 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне медициналық техниканың 
осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттарды қамтуға тиіс:

1) ұсынылатын медициналық техниканың сипаттамалары көрсетілген Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіркеуге сəйкес*doc форматында электрондық жеткізгіште 
техникалық ерекшелігі;

2) қолданыстағы құжаттың көшірмесі немесе сараптама ұйымының электрондық-цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған, конверттерді ашу сəтіне мемлекеттік тіркелуін растай-
тын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзінді көшірме не тауарды Қазақстан 
Республикасының аумағына əкелуге жəне қолдануға уəкілетті орган рұқсатының нотариат 
куəландырған көшірмесі немесе «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алынған тауарды 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне қолдануға уəкілетті органның рұқсаты;

Тіркеу куəлігінің қолданылу мерзімі өткенге дейін Қазақстан Республикасының аумағына 
əкелінген жəне өндірілген дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға: əкелінуін 
жəне мəлімделген көлемнің болуын растайтын құжаттар ұсынылады: тауарды Қазақстан 
Республикасына əкелуін (кедендік жүк декларациясының нотариат куəландырған көшірмесі, 
хабарландыру шыққан күннен ерте емес қойма анықтамасы): отандық тауар өндірушілердің 
өндіруі (хабарландыру шыққан күнінен ерте емес қойма анықтамасын); заңнамада белгіленген 
тəртіппен берілген тауарлардың қауіпсіздігі туралы қорытындының көшірмесі;

3) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі бер-
ген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау үшін 
жағдайлардың бар екендігі туралы тексеру актісінің, қажет болған кезде «салқындату тізбегінің» 
бар екендігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық актінің көшірмелері (актілер өтінімдер 
салынған конверттерді ашу күніне дейін бір жылдан ерте емес берілуге тиіс). Əлеуетті өнім 
беруші тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) немесе тиісті өндірістік практика (GМP) серти-
фикатын ұсынған жағдайда жоғарыда көрсетілген актілер ұсынылмайды;

4) сатып алуға мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
таңбалануы, тұтыну қаптамасы бойынша жəне оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың 
заңнама талаптарына жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіпке 
сəйкестігі туралы кепілдік хат; 

5) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жарамдылық мерзімінің осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес өнім берушілердің беру күніне сəйкестігі туралы кепілдік хат.

215. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысуға арналған тендерлік 
өтінімнің техникалық бөлігі мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:

1) қолданыстағы құжаттың көшірмесі немесе сараптама ұйымының электрондық-цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған, конверттерді ашу сəтіне мемлекеттік тіркелуін растайтын 
Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан үзінді көшірме не уəкілетті органның тауар-
ды Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне қолдануға рұқсатының нотариат 
куəландырған көшірмесі немесе «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы алынған тауарды 
Қазақстан Республикасының аумағына əкелуге жəне қолдануға уəкілетті органның рұқсаты;

2) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі 
берген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау үшін жағдайлардың 
бар екендігі туралы тексеру актісінің, қажет болған кезде «салқындату тізбегінің» бар екендігі 
туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісінің көшірмесі (актілер өтінімдер 
салынған конверттерді ашу күніне дейін бір жылдан ерте емес берілуге тиіс).

Объектінің тиісті дəріханалық практика (GPP) талаптарына сəйкестігі туралы сертификаттың 
көшірмесі болған кезде осы тармақшаның бірінші бөлігінде көрсетілген актілер ұсынылмайды; 

3) сатып алуға мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
таңбалануы, тұтыну қаптамасы бойынша жəне оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың 
заңнама талаптарына жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіпке 
сəйкестігі туралы кепілдік хат. 

216. Əлеуетті өнім беруші бір лот шеңберінде бір рет дəрілік заттардың əрбір атауы 
бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша басшы 
немесе əлеуетті өнім берушінің уəкілетті адамы қол қойған бір бастапқы, түпкілікті, қосымша 
баға ұсыныстарын жəне хабарланған көлемін ескере отырып, бірақ жиырма бес пайыздан 
жоғары емес болатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жалпы 
сомасына пайыздық арақатынаста көрсетілген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерге 
сыйақы мөлшерін ұсынады. 

 Бастапқы баға ұсынысы фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуға қатысуға 
арналған тендерлік өтініммен бірге ұсынылады. Түпкілікті (қажет болған кезде қосымша) баға 
ұсынысы фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша аукцион өткізілетін 
күні ұсынылады. Əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына (бастапқы, түпкілікті немесе қосымша) 
фармацевтикалық қызметтер көрсетумен байланысты барлық шығыстар қосылады.

217. Əлеуетті өнім берушінің тиісті баға ұсынысын ұсынуы хабарландыруда жəне денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған 
шарттың үлгі нысанында көрсетілген шарттарды сақтай отырып, фармацевтикалық қызметтер 
көрсетуге оның келісім білдіру нысаны болып табылады.

218. Əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімді ұсыну мерзімі өткенге дейін өзінің 
тендерлік өтінімін өзгертуге, кері қайтарып алуға құқығы, сондай-ақ тендерлік өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз етуді қайтаруға құқығы бар. Тендерлік өтінімді кері қайтарып алу туралы əлеуетті 
өнім берушінің хабарламасы бірыңғай дистрибьюторға жазбаша нысанда, бірақ тендерлік 
өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімінен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

Бірыңғай дистрибьютордың ескертулері негізінде тендерлік өтінімге осы Қағидаларға сəйкес 
өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда, тендерлік өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен 
кейін тендерлік өтінімдерге жəне оларды қамтамасыз етуге өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

3-параграф. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету 
219. Əлеуетті өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға:
1) хабарландыруда көрсетілген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

құнын жəне олардың көлемдерін қамтитын ұсынылған өтінімнің сомасынан бір пайыз мөлшерде 
дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды; 

2) əрбір лот бойынша медициналық техниканы сатып алу үшін бөлінген сомадан бір пайыз 
мөлшерде медициналық техниканы;

3) дəрілік заттардың жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың шекті бағасы 
жəне дəрілік заттардың жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың шекті бағасына 
белгіленетін фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер үшін сыйақының шекті мөлшері (жи-
ырма бес пайыз) бойынша мəлімделген көлемдері ескеріле отырып, лоттың жалпы құнын 
қамтитын фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін əрбір лот бойынша со-
мадан бір пайыз мөлшерде фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша 
екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізеді. 

Əлеуетті өнім беруші бірнеше лоттар бойынша қатысқан жағдайда əрбір лот бойынша 
бөлек тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсына алады. Тендерлік өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 26 жəне 
33-тармақтарында көрсетілген лоттарды ұсынған, тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз 
ету мерзімі тендерлік өтінімдерді ашу рəсімі күнінен бастап кемінде алпыс жұмыс күні болуға 
тиіс жағдайларды қоспағанда, екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімнің 
қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс. 

Медициналық техниканы сатып алу жөніндегі екі кезеңдік тендерді кепілдікті қамтамасыз 
етудің қолданылу мерзімі тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күнінен бастап 
кемінде алпыс жұмыс күні болуға тиіс 

220. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді тендерлік өтінімдерді қабылдаудың 
соңғы мерзімі өткенге дейін ұсынбаған кезде осындай əлеуетті өнім берушінің тендерлік 
өтінімі қаралмай қайтарылады.

221. Əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің мынадай 
түрлерінің бірін таңдай алады:

1) бірыңғай дистрибьютордың банктік шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
 2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша банктік 

кепілдіктің түпнұсқасы.
222. Əлеуетті өнім берушіге тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін тұтастай 

не енгізілген кепілдікті ақшалай жарна бөлігінде үшінші тұлғаларда талап ету құқығының пайда 
болуына əкелетін əрекеттер жасауға жол берілмейді.

223. Бірыңғай дистрибьютор тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді тіркеу журна-
лында мынадай мəліметтерді көрсетеді: 

1) екі кезеңдік тендердің атауы, оның хабарланған күні;
2) кепілдікті қамтамасыз етуді ұсынған əлеуетті өнім берушінің уəкілетті өкілінің тегі, аты, 

əкесінің аты (бар болса);
3) тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді тіркеу күні мен уақыты.
224. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету тиісті лоттар бойынша қайтарылмайды, 

егер əлеуетті өнім беруші:
1) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін тендерлік өтінімді кері 

қайтарып алса немесе өзгертсе (бірыңғай дистрибьютордың ескертулері негізінде тендерлік 
өтінімге осы Қағидаларға сəйкес енгізілген өзгерістерді қоспағанда);

2) жеңімпаз екі кезеңдік тендер жеңімпазы болып танылғаннан кейін өнім беру шартын 
немесе қаржы лизингі шартын жасаудан бас тартса;

3) жеңімпаз өнім беру шартын, фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған немесе 
қаржы лизингі шартын орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді енгізбесе не уақтылы енгізбесе;

4) осы лот бойынша сатып алу үшін бөлінген сомадан асатын баға ұсынысын берсе;
 5) осы Қағидаларда белгіленген тəртіпте бастапқы баға ұсынысын бермесе;
6) екінші орын алған өнім беру шартын немесе қаржы лизингі шартын жасасудан бас тартса;
7) екінші орын алған өнім беру шартын жасап, өнім беру шартын жəне қаржы лизингі шар-

тын орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді мерзімінде енгізбесе;
8) осы Қағидалардың 26 жəне 33-тармақтарының негізінде бір көзден сатып алу тəсілімен 

сатып алуға шақырылған бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алудан жалтарса;
9) Қағидалардың 27-тармағының негізінде онымен берудің ұзақ мерзімді шарты жасалатын 

осындай шартты жасаудан жалтарса.
225. Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету:
1) əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімді тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 

өткенге дейін кері қайтарып алған;
2) екі кезеңдік тендер қорытындыларының хаттамасын бірыңғай дистрибьютордың ин-

тернет-ресурсына орналастырылған (жеңімпазды жəне екінші орын алған əлеуетті өнім 
берушіні қоспағанда);

3) өнім беру шарты күшіне енген жəне жеңімпаз шартты орындауды қамтамасыз етуді 
енгізген жағдайларда əлеуетті өнім берушінің жазбаша өтініші бойынша бес жұмыс күні 
ішінде қайтарылады.

226. Бірыңғай дистрибьютор өнім берушімен қаржы лизингі шартын жасасу туралы лизинг 
берушінің хатын алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тендерлік өтінімді қамтамасыз 
етуді қайтарады.

4-параграф. Тендерлік өтінімдерді ашу жəне қарау
227. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашуды комиссия екі кезеңдік тендер өткізу 

туралы хабарландыруда көрсетілген күні, уақытта жəне орында жүргізеді.
Конверттерді ашқаннан кейін келесі жұмыс күні комиссия бірыңғай дистрибьютордың ин-

тернет-ресурсына регламентті орналастыру арқылы осы Қағидаларда көзделген рəсімдерді 
өткізу орны, уақыты мен күні көрсетілген бірыңғай дистрибьютор бекіткен регламентті əлеуетті 
өнім берушілердің назарына жеткізеді.

228. Тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі мен оларды 
ашудың соңғы мерзімі арасындағы кезең екі сағаттан аспауға тиіс.

229. Хабарландыруда жəне осы Қағидаларда белгіленген мерзімдерде жəне тəртіппен 
ұсынылған əлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері салынған конверттер ашылуға тиіс.

230. Тендерлік өтінімді ұсынған əлеуетті өнім б еруші жəне (немесе) оның уəкілетті өкілі 
тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

 Əлеуетті өнім берушілер жəне олардың уəкілетті өкілдері тендерлік өтінімдер салынған 
конверттерді ашу рəсімін жазып алу үшін пайдаланатын аудиожазба мен бейнежазбаның 
техникалық құралдары туралы комиссияны хабардар етеді. 

231. Конверттерді ашу кезінде комиссия отырысында:
1) комиссия хатшысы қатысушыларға комиссияның құрамы; белгіленген мерзімде тендерлік 

өтінімдерді тіркеу журналында тіркелген тендерлік өтінімдер ұсынған əлеуетті өнім берушілер; 
əлеуетті өнім берушілердің сұрау салуларының бар-жоғы туралы хабардар етеді; осы тендер 
бойынша өзге де ақпаратты жария етеді;

2) төраға не комиссия мүшелерінің қатарынан төраға айқындаған адам тендерлік өтінімдер 
салынған конверттерді ашады, құжаттар тізбесін жəне əрбір лот бойынша мəлімделген бастапқы 
баға ұсыныстарын жария етеді.

 232. Тендерлік комиссия тендерлік өтінімдер салынған конверттерді ашу күнінен бастап 
он жұмыс күні ішінде тендерлік өтінімдердің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін ал-
дын ала қарайды.

233. Комиссия хатшысы тендерлік өтінімдерді ашу күнінен бастап үшінші жұмыс күнінен 
кешіктірмей оларды сарапшыға қарау үшін ұсынады.

234. Комиссия тендерлік өтінімдердің осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздігін 
анықтаған жағдайда əлеуетті өнім берушілерге бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресур-
сына ашу жəне алдын ала қарау хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде тендерлік өтінімдерді сəйкес келтіруге мүмкіндік береді.

235. Осы Қағидалардың 9-тармағының талаптарын бұзған əлеуетті өнім берушілерге 
комиссияның ескертулерін жоюға жол берілмейді. 

236. Комиссия енгізілген тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді мынадай 
жағдайларда осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейді деп таниды:

1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу 
мерзімінің жеткіліксіздігі;

2) комиссияға: 
тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді берген адамды;
оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде тендерлік өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін екі 

кезеңдік тендердің атауын;
банктік кепілдік т үрінде берілген тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін;
тендерлік өтінімді қамтамасыз ету берілген адамды; 
оның пайдасына тендерлік өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін адамды анықтауға мүмкіндік 

бермейтін мəліметтердің болмауын көрсететін тендерлік өтінімдерді қамтамасыз етудің 
тиісінше ресімделмеуі;

3) енгізілген тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің осы Қағидалардың 
222-тармағының талаптарына сəйкес келмеуі.

237. Тендерлік өтінімдерді ашу жəне алдын ала қарау нəтижелері бойынша хаттама 
жасалады. 

 Тендерлік өтінімдерді ашу жəне алдын алу қарау хаттамасы тендерлік өтінімдер салынған 
конверттер ашылған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірілмей бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсына орналастырылады, онда мыналар қамтылуға тиіс:

1) тендерлік өтінімдерді ашу жəне алдын ала қарауды өткізу орны мен уақыты;
2) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
3) оларды ұсыну жəне тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсыну күні мен уақытын 

көрсетіп, тенд ерлік өтінімдерді ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары; 
4) тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін (бар болса) өздерінің 

тендерлік өтінімдерін кері қайтарып алған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
5) тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімінен кейі н тендерлік өтінімдер ұсынған 

əлеуетті өнім берушілердің атаулары (бар болса);
6) тендерлік өтінімдерді ашу рəсіміне қатысқан əлеуетті өнім беруші басшысының жəне 

(немесе) уəкілетті өкілінің тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса);
7) əлеуетті өнім берушілер екі кезеңдік тендерге қатысуға ұсынған тендерлік өтінімдердің 

тізімдемесі;
8)  олар қатысатын лоттардың нөмірлерін жəне əрбір лот бойынша мəлімделген бастапқы 

баға ұсыныстарын көрсетіп, тендерлік өтінімдер ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
9) тендерлік өтінімдеріне ескертулер болмаған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
10) тендерлік өтінімдеріне себептері көрсетілген ескертулері бар əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары;
11) олар бойынша тендерлік өтінімдер ұсынылмаған лоттардың нөмірлері;
12) олар бойынша екі тендерлік өтінімнен аз ұсынылған лоттардың нөмірлері;
13) олар бойынша отандық тауар өндірушілер тендерлік өтінімдер ұсынған лоттардың 

нөмірлері;
14) отандық тауар өндіруші болып табылатын əлеуетті өнім берушімен берудің ұзақ мерзімді 

шарты жасалуы мүмкін лоттардың нөмірлері;
15) лоттардың нөмірлерін көрсетіп, беру шарттарын жасауға басым құқыққа үміткер əлеуетті 

өнім берушілердің атаулары   ;
16) тендерлік өтінімдерді ашу жəне алдын ала қарау хаттамасы жарияланған күннен ба-

сталатын, оның ішінде ескертулер жойылуға тиіс мерзімі (үш жұмыс күні).
238. Ашу жəне алдын ала қарау хаттамасына шешім қабылданған күні комиссияның барлық 

мүшелері, төраға, төрағаның орынбасары, комиссия хатшысы қол қояды жəне əр парағына 
бұрыштама қол қояды.

239. Əлеуетті өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға комиссияның ескертулері бойынша 
алдын ала қарау хаттамасында көрсетілген мерзімде тендерлік өтінімді беру кезінде қойылатын 
талаптарға сəйкес ресімделген тендерлік өтінімге толықтыруларды ұсынады. Ашу жəне ал-
дын ала қарау хаттамасында көрсетілген бірыңғай дистрибьютордың ұсынған ескертулерінен 
басқа əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімге толықтыруларын комиссия қарамайды. 

240. Тендерлік өтінімге толықтырулар салынған конверттерді ашуды комиссия регла-
ментке сəйкес жүзеге асырады. Толықтыруларды ұсынған əлеуетті өнім беруші жəне (неме-
се) оның уəкілетті өкілі тендерлік өтінімге толықтырулар салынған конверттерді ашу кезінде 
қатыса алады.

241. Толықтырулар салынған конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі мен оларды ашу мерзімі 
арасындағы кезең екі сағаттан аспауға тиіс.

242. Комиссия тендерлік өтінімдерге толықтыруларды ашқан күннен кейін бес жұмыс күні 
ішінде тендерлік өтінімдерді қайта қарайды. 

243. Тендерлік өтінімдерді қайта қарау кезінде комиссия:
1) ашу жəне алдын ала қарау хаттамасы тізбесінде көрсетілген əлеуетті өнім берушілердің 

тендерлік өтінімдерін оларды осы Қағидалардың талаптарына толық сəйкес келтіру мен 
ескертулерді жою тұрғысында қайта қарайды;

2) толық емес, осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейтін құжаттар тізбесін ұсынған 
əлеуетті өнім берушілерді айқындайды.

 244. Тендерлік өтінімдерде қамтылған ұсынылған мəліметтердің дəйектілігі күмəн келтірген 
жағдайда комиссия жетіспейтін құжаттармен толықтырумен не тендерлік өтінімде ұсынылған 
құжаттарды ауыстырумен байланысты əрекеттерін қоспағанда, комиссияның қажетті шара-
лар қабылдауына жол беріледі.

Əлеуетті өнім берушілердің банкроттық не таратылу рəсімдеріне жатпауы бөлігінде олардың 
біліктілік талаптарына сəйкестігін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия банкроттық не 
таратылу рəсімдерінің жүргізілуіне бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның интернет-
 ресурсына орналастырылған ақпаратты, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның ин-
тернет-ресурсына орналастырылған ақпаратты олардың жосықсыз əлеуетті өнім берушілерінің 
тізбесінде болуы бөлігінде қарайды.

245. Қайта қарау нəтижелері бойын  ша аукционға жіберу хаттамасы жасалады, оған барлық 
комиссия мүшелері, төраға, төрағаның орынбасары, комиссия хатшысы қол қояды жəне əр 
парағына бұрыштама қол қояды жəне қайта қарау мерзімі өткеннен кейін келесі күні бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастырылады. 

246. Аукционға жіберу хаттамасы мынадай ақпараттан тұрады:
1) аукционды өткізу орны, күні мен уақыты;
2) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
3) тендерлік өтінімдерге толықтыруларды ашу рəсіміне қатысатын əлеуетті өнім беруші 

басшының жəне (немесе) уəкілетті өкілінің тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) көрсетілген, 
əлеуетті өнім берушілердің атаулары; 

4) тендерлік өтінімдеріне ескертулер болмаған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
5) комиссияның тендерлік өтінімдерге ескертулері болған əлеуетті өнім берушілердің ата-

улары, сондай-ақ тендерлік өтінімдерге толықтыруларды ұсыну туралы ақпарат;
6) осы Қағидаларға сəйкес тендерлік өтінімдері тұтастай немесе лот бойынша себептері 

көрсетіліп, қабылданбаған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
7) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес отандық тауар өндірушілердің тендерлік 

өтінімдері ұсынылған лоттардың нөмірлері;
8) лоттардың нөмірлерін көрсетілген, беру шарттарын жасауға басым құқық берілген 

əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
9) осы Қағидалардың 5 жəне 6-тарауларына сəйкес олар бойынша сатып алу өткізілмеді 

деп танылған лоттардың нөмірлері;
10) осы Қағидалардың 21-тарауына сəйкес лоттарын көрсетіп, берудің ұзақ мерзімді шарт-

тары жасалатын отандық тауар өндірушілер болып табылатын əлеуетті өнім берушілердің 
атаулары;

11) бəсекелестік ортаның болмауына байланысты аукционға қатыспайтын бір ғана əлеуетті 
өнім беруші жіберілген лоттардың нөмірлері;

12) комиссияның əлеуетті өнім берушілерді аукционға жіберу туралы шешімі.
5-п араграф. Тендерлік өтінімді қабылдамау негіздемелері

247. Комиссия: 
1) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету 

ұсынылмаған;
2) осы Қағидалардың талаптарына жəне (немесе) хабарландыру шарттарына сəйкес 

келмейтін тендерлік өтінімді ұсынылған;
3) осы Қағидалардың талаптарына жəне (немесе) хабарландыру шарттарына сəйкес 

келмейтін тендерлік өтінімді ұсынған;
4) егер əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаған жəне 

Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда осы əлеуетті өнім 
берушінің Қазақстан Республикасының бейрезиденті екендігі жəне салық есебінде тұрмайтыны 
туралы Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер органы хатының түпнұсқасы немесе 
көшірмесі ұсынылмаған;

5) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куəліктің көшірмесі не заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама ұсынылмаған;

6) заңды тұлғаға арналған жарғының көшірмесі немесе құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе акция ұстаушылардың тізілімінен үзінді не-
месе сатып алуды хабарлау күнінен ерте емес құрылтай шартының көшірмесін ұсынылмаған;

7) тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлға құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 
құқық беретін құжаттың көшірмесі жəне (немесе) жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі (кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін) ұсынылмаған;

8) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде туралы раста-
латын «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті фармацевтикалық қызметпен 
айналысуға жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарды жəне медициналық тех-
никаны өткізуге арналған рұқсаттардың жəне (немесе) хабарламалардың көшірмелері 
ұсынылмаған не мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мəліметтер болмаған 
жағдайда «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті рұқсаттың (хабарламаның) но-
тариат куəландырған көшірмелері ұсынылмаған;

9) конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарнала-
ры, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешектің жоқ 
(бар) екендігін растайтын құжаттар ұсынылмаған;

10) тиісті мемлекеттік кірістер органының құжаттарында салық берешегі, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша бе-
решек (берешектің жалпы сомасында көрсетілмеген төлем мерзімдері өзгерген сомаларды 
қоспағанда) туралы ақпарат болған;

11) осы Қағидалардың 3-тарауының талаптарына сəйкес қол қойылған банк анықтамасының 
түпнұсқасы ұсынылмаған;

12) банктің немесе банк филиалының анықтамасында осы анықтама беру күнінің алдындағы 
үш айдан артық созылған əлеуетті өнім берушінің міндеттемелері бойынша мерзімі өткен 
берешегі болған;

13) əлеуетті өнім беруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысанға 
сəйкес келмейтін банктің немесе банк филиалының анықтамасын ұсынған;

14) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтер ұсынылмаған;

15) əлеуетті өнім беруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысанға 
сəйкес келмейтін біліктілік туралы мəліметтерді ұсынған;

16) əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың талаптарына жəне хабарланған шарттарға 
сəйкес техникалық ерекшелікті, сипаттаманы ұсынбаған; 

17) əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың талаптарына жəне (немесе) хабарландыруға 
сəйкес келмейтін техникалық ерекшелікті, сипаттаманы ұсынбаған; 

18) біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың шеңберінде сатып алынатын тауарларға 
жəне көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар бойынша дəйекті ақпарат ұсынбау фактісі 
анықталған;

19) əлеуетті өнім берушіге қатысты банкроттық не тарату рəсімін жүргізу фактісі анықталған;
20) осы Қағидалардың 4-тарауында көзделген талаптарға ұсынылған дəрілік заттардың, 

профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) 
препараттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың жəне медициналық техниканың, 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтер сəйкестігін растайтын құжаттар ұсынылмаған;

21) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі бер-
ген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы  бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау үшін 
жағдайлардың болуын тексеру актісінің, қажет болған кезде «салқындату тізбегінің» болуы 
туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісінің көшірмелері ұсынылмаған 
не егер көрсетілген актілер тиісті дистрибьюторлық практика сертификаты (GDP), тиісті 
дəріханалық практика сертификаты (GРP), тиісті өндірістік практика сертификаты (GМP) 
ұсынылған жағдайларды қоспағанда, өтінімдер салынған конверттер ашылған күнге дейінгі 
бір жылдан кешіктірілмей ұсынылған; 

22) мəлімделген медициналық техниканың техникалық ерекшелігі тіркеу куəлігінде жəне 
(немесе) олардың тіркеу дерекнамасында айқындалған техникалық сипаттамаға жəне (неме-
се) жинақталуына сəйкес келмеген;

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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23) осы Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы 
Қағидалардың 17-тармағының талаптарына сəйкес келмеген;

24) осы Қағида лардың 26, 33-тармақтарында көзделген;
25) егер тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі хабарланған екі кезеңдік тендер шартта-

рында көрсетілгеннен қысқа болса;
26) бастапқы баға ұсынысы берілмеген не əлеуетті өнім берушінің қол қойылмаған жəне 

мөрмен бекітілмеген бастапқы баға ұсынысы берілген;
27) тиісті лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан жəне (немесе) халықаралық па-

тенттелмеген атауы жəне (немесе) саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан жоғары бастапқы ба ға ұсынысы ұсынылған;

28) сарапшы немесе сарапшылар əлеуетті өнім беруші ұсынған тауарлардың сипат-
тамалары жəне/немесе техникалық ерекшелігі бірыңғай дистрибьютордың тізіміне жəне 
осы Қағидаларда белгіленген сатып алынатын тауарларға қойылатын талаптарғ  а сəйкес 
келмейді деп танылған;

29) əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) 
тізбесінде тұрған;

30) əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 3-тарауы 14-тармағының 2) тармақшасының 
талаптарына сəйкес келмеген;

31) осы Қағидалардың 9-тармағына сəйкес үлестестіктің жоқ екендігі туралы ақпарат 
ұсынылмаған;

32) осы Қағидаларды ң 9-тармағында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда осы 
Қағидаларда белгіленген тəртіппен өнім беру шартын бұзуға келісім ұсынылмаған;

33) əлеуетті өнім беруші сатып алудың жеңімпазы болып танылған жағдайда, өзінің бірлесіп 
орындаушыларымен фармацевтикалық қызметтер көрсетуге арналған шарттар жасау тура-
лы оның фармацевтикалық қызметті көрсетуге арналған бірлесіп орындаушылардың тізбесі 
ұсынылған жəне бірлесіп орындаушылардың мекенжайы көрсетілген кепілдік хат ұсынылмаған;

 34) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді (фармацевтикалық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу кезінде) есепке алудың ақпараттық жүйесін жүргізу үшін ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымды орнату туралы кепілдік хат ұсынылмаған;

35) сатып алуға мəлімделген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
таңбалануы, тұтыну қаптамасы бойынша жəне оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтың заңнама 
талаптарына жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіпке сəйкестігі 
туралы кепілдік хат ұсынылмаған жағдайларда тұтастай немесе лот бойынша қабылдамайды.

6-параграф. Аукцион
248. Төмендетуге арналған аукцион аукционға жіберу хаттамасында көрсетілген уақытта 

басталады. Əлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын беруге уəкілетті адамының қатысуын 
қамтамасыз етеді.

249. Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша аукцион өткізу кезінде 
əлеуетті өнім беруші ұсынылатын дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға 
бастапқы, түпкілікті баға ұсыныстарын жəне (немесе) лот бойынша дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың жалпы сомасында пайыздық арақатынаста көрсетілген 
дəрілік затта рды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды тасымалдау, сақтау, есепке алу 
жəне өткізу жөніндегі қызметтер үшін сыйақы мөлшерін төмендету жағына қарай өзгерткен 
жағдайда əлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарына жəне (немесе) сыйақы мөлшеріне тиісті 
өзгерістерді ұсынады.

Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сыйақы мөлшерін өзгерту 
рəсімі баға ұсыныстарын өзгерту рəсіміне ұқсас. 

250. Хатшы не комиссия мүшесі екі кезеңдік тендердің қатысушыларына барлық бастапқы 
баға ұсыныстарын, сондай-ақ лот бойынша аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің 
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде дəрілік заттарды тасымалдау, сақтау, 
есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтер үшін лоттың жалпы сомасына пайыздық арақатынаста 
көрсетілген сыйақы мөлшерін хабарлайды, одан кейін бастапқы баға ұсынысын, сыйақының мөлшерін 
азайтуды жəне түпкілікті баға ұсынысын жəне сыйақының өзгертілген мөлшерін беруді ұсынады.

Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу кезіндегі аукционның 
қадамы аукционға жіберілген əлеуетті өнім беруші ұсынған лот бойынша ең төмен бағадан 
кемінде жарты (0,5) пайызды құрайды.

Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде аукционның қадамы 
аукционға жіберілген əлеуетті өнім беруші ұсынған лот бойынша ең төменгі бағадан кемінде 
бес пайызды құрайды. 

251. Түпкілікті, қосымша баға ұсыныстарын қабылдауға оларды қабылдаудың басталғаны 
туралы хабарланған сəттен бастап есептелетін бес минутқа дейін уақыт бөлінеді. Егер бастапқы 
баға ұсынысын енгізген əлеуетті өнім беруші түпкілікті баға ұсынысын енгізбесе, онда оның 
бастапқы ұсынысы түпкілікті ретінде қабылданады.

252. Екі немесе одан да көп бірдей ең төмен түпкілікті баға ұсыныстары берілген жағдайда, 
ең төмен бағаны айқындау үшін түпкілікті болып есептелетін қосымша баға ұсынысын беру-
ге рұқсат етіледі.

Фармацевтикалық көрс  етілетін қызметтерді сатып алу кезінде дəрілік заттардың құнынан 
жəне оларды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтер үшін төленетін 
сыйақы мөлшерінен тұратын фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің жиынтық құны ең төмен 
болып табылатын əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып айқындалады.

253. Тауарларды сатып алу кезінде лот бойынша ең төмен баға ұсынысын берген əлеуетті 
өнім беруші жеңімпаз болып танылады. 

254. Егер əлеуетті өнім берушілер лот бойынша екі жəне одан да көп бірдей ең төменгі 
түпкілікті баға ұсынысын берсе, тендерлік өтінімді бірінші болып берген əлеуетті өнім беруші 
жеңімпаз болып танылады.

255. Ең төмен баға ұсынысынан кейінгі келесі екі жəне одан да көп бірдей соңғы бағалар 
ұсынылған жағдайда, ең төменгі баға ұсынысынан кейінгі келесі бірдей соңғы баға берген 
əлеуетті өнім берушілердің арасынан тендерлік өтінімді бірінші болып берген əлеуетті өнім 
беруші екінші орын алған əлеуетті өнім беруші болып танылады.

256. Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші ең төмен баға ұсынысынан кейінгі түпкілікті 
баға негізінде айқындалады. 

257. Бірдей бағалар ұсынылған жағдайда екінші орын алған əлеуетті өнім беруші 
айқындалмайды.

258. Аукцион өткізу кезінде лот бойынша баға ұсынысын қабылдамау негіздемелері:
1) түпкілікті баға ұсынысы (қосымша баға ұсынысы болғанда) осы Қағидалардың 

216-тармағының талаптарына сəйкес келмеуі;
2) лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан жəне осы лоттың саудалық атауы бой-

ынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген саудалық атауы бойынша 
шекті бағадан жоғары түпкілікті баға ұсынысы (қосымша баға ұсынысы болғанда) берілген 
жағдайда. Бұл ретте, егер лот бойынша аукционға қатысатын екі əлеуетті өнім берушіден аз 
қатысса, комиссия бəсекелестік ортаның болмауына байланысты мұндай лотты өткізілмеді 
деп таниды жəне бірыңғай дистрибьютор осы ə леуетті өнім берушіден бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

259. Аукцион өткізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде комиссия екі кезеңдік тендер 
қорытындыларының хаттамасына барлық қатысып отырған комиссия мүшелері, төраға, 
төрағаның орынбасары əр парағына бұрыштама қол қояды жəне бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсында жариялануға тиіс жəне онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) аукционның күні, басталу мен аяқталу күні, уақыты;
2) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
3) аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің атауы мен орналасқан жері (мекенжайы);
4) лоттардың атауы мен қысқаша сипаты;
5) екі кезеңдік тендер қорытындысы бойынша айқындалған ең төмен баға (бар болса);
6) əрбір лот бойынша сатып алынатын тауарлардың саны, бағасы жəне сомасы көрсетілген 

жеңімпаздардың атаулары (бар болса);
7) лоттың бағасы жəне екінші орын алған (ол айқындалған жағдайда) əлеуетті өнім 

берушінің атауы;
8) екі кезеңдік тендерді не оның жеке лотын өткізілмеді деп тану негіздемесі (мұндай 

жағдай туындаған кезде);
9) аукционға қатысқан кезде негіздемесі көрсетіле отырып, қабылданбаған əлеуетті өнім 

берушілердің атаулары (бар болса);
10) өнім беру шартына қол қойылуға тиіс мерзім;
11) лоттарды көрсетіп, осы Қағидалардың 21-тарауына сəйкес олармен берудің ұзақ 

мерзімді шарты жасалатын, отандық өндірушілер болып табылатын əлеуетті өнім берушілердің 
атаулары;

12) осы Қағидалардың 18-тарауына сəйкес лоттар көрсетілген бір көзден сатып алу 
тəсілі қолданылмай олармен өнім беру шарты жасалған осы Қағидалардың 27, 31 жəне 
32-тармақтарына сəйкес əлеуетті өнім берушілердің атаулары.

260. Медициналық техниканы сатып алу бойынша екі кезеңдік тендердің қорытындыларының 
хаттамасының тігілген түрде, парақтары нөмірленіп, бірыңғай дистрибьютордың мөрімен 
куəландырылған, doc* форматында қағаз жəне электрондық түрде, екі кезеңдік тендер 
жеңімпазының техникалық ерекшеліктерінің көшірмелері қоса берілетін көшірмелерін бірыңғай 
дистрибьютор екі кезеңдік тендердің қорытындысын шығарған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде екі кезеңдік тендердің жеңімпаздарымен денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша сатып алу шарттарын немесе қаржы лизингі шартын жасау 
үшін тапсырыс берушіге немесе лизинг берушіге қабылдау-беру актісі бойынша беруге тиіс.

261. Медициналық техниканы сатып алу бойынша екі кезеңдік рəсімдерді пайдаланумен 
тендердің қорытындылары туралы хаттаманың нотариат куəландырған көшірмелерін алған 
күннен бастап тапсырыс берушілер он жұмыс күнінен, лизинг беруші он бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей жеңімпаздармен, олар жалтарған жағдайда екінші орын алған əлеуетті өнім 
берушілермен жалтару сəтінен бастап үш жұмыс күні ішінде медициналық техниканы сатып 
алу шарттарын немесе қаржы лизингі шартын жасасады. 

262. Екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты мынадай 
негіздемелердің бірі бойынша:

1) ұсынылған тендерлік өтінімдер болмаса;
2) бірде бір əлеуетті өнім беруші аукционға қатысуға жіберілмесе;
3) аукционға қатысуға бір əлеуетті өнім беруші жіберілсе;
4) аукционға қатысушы басқа əлеуетті өнім берушілердің баға ұсыныстарының 

қабылданбауы нəтижесінде аукционды өткізу кезінде екеуден аз əлеуетті өнім берушілер қалса;
5) осы Қағидалардың 7-тармағының үшінші жəне төртінші бөліктерінде көзделген жағдайлар 

туындаған кезде өткізілмеді деп танылады.
263. Осы Қағидалардың 18-тарауының талаптарын ескере отырып екі кезеңдік рəсімдер 

пайдаланылып өткізілген тендердің нəтижелері бойынша өнім беру шартын бірыңғай дис-
трибьютор жасайды.

264. Егер берудің ұзақ мерзімді шартын жасасу үшін лотқа осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес келетін бір тендерлік өтінім берген əлеуетті өнім беруші отандық тауар өндіруші болып 
табылса, онымен осы Қағидалардың 21-тарауының талаптарына сəйкес бір көзден сатып алу 
тəсілін қолданбастан ұзақ мерзімді шарт жасалады.

265. Егер екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты өткізілмеді 
деп танылса медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, 
осы Қағидаларда белгіленген талаптарды ескере отырып, бірыңғай дистрибьютор мынадай:

1) екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды қайталама өткізу туралы;
2) екі кезеңдік тендердің шарттарын өзгерту жəне екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып 

алуды қайталама өткізу туралы;
3) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы;
4) тапсырыс берушілердің қажеттілігі болмаған жағдайда сатып алуды жүзеге асырудан 

бас тарту туралы;
5) сатып алуды ерекше тəртіппен жүзеге асыру туралы шешімдердің бірін қабылдайды.
Медициналық техника сатып алуды ұйымдастыру кезінде осындай шешімді лизинг беруші 

не денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган қабылдайды.
15-тарау. Сатып алу веб-порталы арқылы сатып алу 

1-параграф. Сатып алу веб-порталы арқылы екі кезеңдік тендерді 
жүзеге асыру тəртібі 

266. Сатып алу веб-порталында екі кезеңдік тендер өткізу тəсілімен сатып алу мынадай 
жүйелі кезеңдердің жиынтығын білдіреді:

1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
тендерлік комиссияны (бұдан əрі – комиссия) құру, комиссияның хатшысын айқындау;
сатып алу веб-порталында екі кезеңдік тендер өткізу туралы хабарландыруды орналастыру;
сатып алу веб-порталы арқылы əлеуетті өнім берушілердің екі кезеңдік тендерге қатысуға 

электрондық құжат нысанындағы тендерлік өтінімдер беру жəне олардың сатып алу веб-
порталына автоматты түрде тіркеу;

тендерлік өтінімдерді автоматты түрде ашу жəне сатып алу веб-порталына тиісті ашу 
хаттамасын орналастыру;

олардың біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 
əлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін, бастапқы баға ұсыныстарын, сондай-ақ 
сатып алу веб-порталының көмегімен осы Қағидаларда көзделген шектеулердің болмауын 
комиссияның алдын ала қарауы, қажет болған кезде сарапшыны немесе сарапшыларды тарту; 

комиссия хатшысының əлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдерін алдын ала қарау 
хаттамасын қалыптастыруы жəне оны сатып алу веб-порталына жариялауы;

əлеуетті өнім берушілердің ұсынылатын тауарлардың бағаларын қоспағанда, тендерлік 
өтінімдерді жəне бастапқы баға ұсыныстарын осы Қағидаларда белгіленген талаптарға 
сəйкес келтіруі;

əлеуетті өнім берушілердің екі кезеңдік тендерге қатысуға берілген біліктілік талаптарына 
жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келтірілген тендерлік өтінімдерін қайта қарау;

біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім 
берушілерді айқындау;

осы кезең үшін осы Қағидаларда көзделген жағдайларда екі кезеңдік тендерді немесе оның 
жекелеген лоттарын өткізілмеді деп айқындау;

сатып алу веб-порталымен əлеуетті өнім берушілердің бастапқы баға ұсыныстарын авто-
матты түрде салыстыру, аукционның ең төменгі бастапқы бағасын айқындау;

комиссия хатшысының аукционға жіберу хаттамасын қалыптастыруы жəне оны сатып алу 
веб-порталына жариялауы;

2) екінші кезеңде: 
əлеуетті өнім берушілердің бастапқы бағаларын салыстыру арқылы сатып алу веб-порталы 

арқылы аукцион өткізу;
екі кезеңдік тендердің қорытындылары туралы хаттаманы автоматты түрде қалыптастыру 

жəне оны сатып алу веб-порталына орналастыру.
267. Екі кезеңдік тендерді ұйымдастыру жəне өткізу үшін бірыңғай дистрибьютор комис-

сия құрады жəне əрбір екі кезеңдік тендерге бөлек оның құрамын бекітеді жəне сатып алу 
ерекшеліктерін ескере отырып, осы Қағидалардың 14-тарауының 1-параграфына сəйкес са-
рапшыны немесе сарапшыларды тартады.

268. Бірыңғай дистрибьютор ол екі кезеңдік тендер өткізу туралы шешімді қабылдаған 
күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей сатып алу веб-порталына мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландырудың 
мəтінін орналастырады.

Екі кезеңдік тендер тəсілімен сат ып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыруды орнала-
стыру тəртібі, оның мазмұны осы Қағидалардың 14-тарауының 1-параграфында белгіленген.

269. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім сатып алу веб-порталы 
арқылы электрондық құжат нысанында оны ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін беріледі жəне 
хабарландыруда белгіленген талаптармен жəне шарттармен əлеуетті өнім берушінің келісімін 
білдіру нысаны, сондай-ақ əлеуетті өнім берушінің осы Қағидаларда белгіленген біліктілік та-
лаптарына жəне шектеулерге оның сəйкес келуін растауы болып табылады.

Бірыңғай дистрибьюторға ұсынылатын екі кезеңдік тендерге қатысуға ниет білдірген əлеуеті 
өнім берушінің екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімі осы Қағидалардың 
212, 214-тармақтарында аталған құжаттарды, сондай-ақ бастапқы баға ұсынысын қамтуға тиіс.

Бұл ретте талап етілетін құжаттар банктік кепілдік түрінде ұсынылатын кепілдікті қамтамасыз 
етуді қоспағанда, электрондық көшірмелер түрінде, қажет болған кезде сатып алу веб-порталы 
арқылы əлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының немесе оның уəкілетті адамының 
электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қолы қойылған нотариат куəландырған құжаттардың 
электрондық көшірмелері ұсынылады.

Осы Қағидалардың 212, 214-тармақтарында аталған құжаттарды, сондай-ақ бастапқы 
баға ұсынысын беру тəртібі осы Қағидалардың 14-тарауыны ң 2-параграфында белгіленген.

270. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім екі кезеңдік тендерге қатысуға 
тендерлік өтінім берген əлеуетті өнім берушіге сатып алу веб-порталы арқылы тиісті хабарла-
ма автоматты түрде жөнелтілген кезден бастап қабылданған болып есептеледі. Əлеуетті өнім 
беруші екі кезеңдік тендерге қатысуға тек бір ғана тендерлік өтінім береді.

271. Əлеуетті өнім берушінің екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімі мы-
надай жағдайларда сатып алу веб-порталында автоматты түрде қабылданбайды:

1) екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді əлеуетті өнім беруші бұрын 
ұсынса;

2) екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім сатып алу веб-порталына 
осы екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған өтінімдер қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен 
кейін келіп түссе;

3) бастапқы баға ұсынысы сатып алынатын тауарларды сатып алу үшін бөлінген сома-
дан асырылса. 

Əлеуетті өнім берушінің екі кезеңдік тендерге қатысу үшін ұсынатын екі кезеңдік тендер-
ге қатысуға арналған тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі екі кезеңдік тендерге қатысуға 
арналған өтінімдер ашылған күннен бастап кемінде қырық бес жұмыс күнін құрайды.

Əлеуетті өнім берушілер екі кезеңдік тендерге қатысу үшін берген тендерлік өтінімдер 
сатып алу веб-порталына автоматты түрде тіркеледі.

Əлеуетті өнім беруші қажет болған кезде кез келген уақытта екі кезеңдік тендерге қатысуға 
арналған тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін екі кезеңдік тендерге 
қатысуға енгізген тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді кері қайтарып алу құқығын жоғалтпай, 
өзінің екі кезеңдік тендерге қатысуға ұсынылған тендерлік өтінімін өзгертеді немесе кері 
қайтарып алады.

Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді оларды ұсынудың соңғы мерзімі 
өткеннен кейін кері қайтарып алуға жол берілмейді.

Осы Қағидаларда көзделген жағдайларды қоспағанда, екі кезеңдік тендерге қатысуға 
арналған тендерлік өтінімдерге оларды ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізуге рұқсат етілмейді.

Əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімді кері қайтарып алу туралы хабарламасы сатып 
алу веб-порталы арқылы, бірақ тендерлік өтінімдер берудің соңғы мерзімінен кешіктірілмей 
жіберілуге тиіс.

2-параграф. Кепілдікті қамтамасыз ету
272. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз 

ету тендерлік өтінімде көрсетілген тауарлардың сомасынан бір пайыз мөлшерде енгізіледі.
Тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі кемінде екі кезеңдік 

тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімін құрайды.
273. Əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді 

қамтамасыз етудің мынадай түрлерін таңдай алады: 
1) бірыңғай дистрибьютордың банктік шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша банк кепілдігінің 

түпнұсқасы.
Əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін үшінші тұлғада 

енгізілген кепілдікті ақшалай жарнасына тұтастай не бір бөлігіне талап қою құқығының туын-
дауына əкелетін əрекеттерді жасауына жол берілмейді.

өткенге дейін тұтастай не енгізілген кепілдікті ақшалай жарна бөлігінде үшінші тұлғаларда 
талап ету құқығының пайда болуына əкеп соғатын əрекеттер жасауына жол берілмейді.

274. Əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді 
кепілдікті қамтамасыз етуді қағаз жеткізгіште банктік кепілдік түрінде енгізген жағдайда, оның 
түпнұсқасы бірыңғай дистрибьюторға екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік 
өтінімді берудің соңғы мерзіміне дейін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
нысанға сəйкес ұсынылады.

Əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз етуді қағаз жеткізгіште банктік кепілдік түрінде енгізген кезде, бірыңғай дистрибью-
тор екі кезеңдік тендерге қатысуға кепілдікті қамтамасыз етуді алу фактісін осы Қағидалардың 
223-тармағына сəйкес банктік кепілдіктерді тіркеу журналына тіркейді.

275. Əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік тендерге қатысуға тендерлік өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз етуді бірыңғай дистрибьютордың банктік шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай 
жарна түрінде енгізген жағдайда, онда ол сатып алу веб-порталы арқылы төлем құжатының 
электрондық көшірмесі түрінде тендерлік өтініммен бірге ұсынылады. Бұл ретте кепілдікті 
ақшалай жарна екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді берудің соңғы 
мерзіміне дейін хабарландыруда көрсетілген банктік шотқа енгізіледі. 

276. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді  кепілдікті қамтамасыз етуді 
бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушіге тиісті лоттар бойынша мынадай: 

1) егер əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен 
кейін тендерлік өтінімді кері қайтарып алса немесе өзгерткен (осы Қағидаларға сəйкес бірыңғай 
дистрибьютордың ескертулері негізінде тендерлік өтінімге енгізілген өзгерістерді қоспағанда);

2) жеңімпаз екі кезеңдік тендер жеңімпазы болып танылғаннан кейін өнім беру шартын 
немесе қаржы лизингі шартын жасасудан жалтарған;

3) жеңімпаз беру немесе қаржы лизингі шартын орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді 
енгізбеген не уақтылы енгізбеген;

4) осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен бастапқы баға ұсынысын ұсынбаған;
5) екінші орын алған тұлға өнім беру шартын немесе қаржы лизингі шартын жасасудан 

жалтарған;
6) екінші орын алған шарт жасаса отырып, өнім беру шартын немесе қаржы лизингі шартын 

орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді уақтылы енгізбеген;
7) осы Қағидалардың 27, 31 жəне 32-тармақтары негізінде шақырылған тұлға шарт жаса-

судан жалтарған жағдайлардың бірі туындаған кезде қайтармайды.
277. Əлеуетті өнім берушіге тендерлік өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету мынадай: 
1) əлеуетті өнім беруші тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін 

тендерлік өтінімді кері қайтарып алған;
2) екі кезеңдік тендер қорытындыларының хаттамасына қол қойылған (жеңімпазды жəне 

екінші орын алған əлеуетті өнім берушіні қоспағанда);
3) шарт күшіне енген жəне жеңімпаз шартты орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді енгізген 

жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде əлеуетті өнім берушінің 
жазбаша өтініші бойынша қайтарылады. 

278. Бірыңғай дистрибьютор тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді өнім берушімен қаржы 
лизингі шартын жасау туралы лизинг берушінің хатын алған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қайтарады.

3-параграф. Тендерлік өтінімдерді ашу жəне қарау
279. Тендерлік өтінімдерді ашу сатып алу веб-порталында екі кезеңдік тендер өткізу туралы 

хабарландыруда көрсетілген күні екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді 
ұсынудың соңғы мерзімі өткен сəттен бастап бес минуттың ішінде автоматты түрде жүргізіледі.

Бұл ретте сатып алу веб-порталы комиссия мүшелеріне, екі кезеңдік тендерге қатысуға 
арналған өтінімдер берген əлеуетті өнім берушілерге əлеуетті өнім берушілердің тендерлік 
өтінімдерінің ашылуы туралы автоматты түрдегі хабарлама таратады.

Екі кезеңдік тендерге қатысуға ұсынылған тендерлік өтінімдерді ашу хаттамасы мынадай 
ақпаратты қамтиды:

1) күні мен уақыты;
2) екі кезеңдік тендердің нөмірі;
3) екі кезеңдік тендердің атауы; 
4) ұйымдастырушының атауы;
5) ұйымдастырушының мекенжайы;
6) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы туралы деректер;
7) сатылып алынатын тауарлардың атауы, саны мен жалпы сомасы көрсетілген лоттардың 

нөмірлері;
8) БСН (ЖСН)/СЖН/СЕН көрсетілген тендерлік өтінімдер берген əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары, əлеуетті өнім берушінің мекенжайлары, оларды беру күні жəне уақыты (хроноло-
гия бойынша);

9) екі кезеңдік тендерге қатысуға əлеуетті өнім берушілер ұсынған тендерлік өтінімдерде 
құжаттардың болуы (болмауы) туралы ақпарат;

10) олар қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетілген тендерлік өтінімдер берген əлеуетті 
өнім берушілердің атаулары жəне олардың əрбір лот бойынша мəлімдеген бастапқы баға 
ұсыныстары.

280. Тендерлік комиссия сатып алу веб-порталы арқылы біліктілік талаптарына жəне осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерді айқындау мақсатында 
екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді қарайды.

281. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді ашу күнінен бас тап бір 
жұмыс күнінен кешіктірмей комиссияның хатшысы олардың осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкестігін айқындау мақсатында сарапшыға не сарапшыларға əлеуетті өнім берушілер тендерлік 
өтінімде ұсынылатын тауарлар жөніндегі техникалық ерекшеліктерді қарау үшін ұсынады.

282. Сарапшы не сарапшылар комиссияның төрағасы белгілеген мерзімдерде, бірақ екі 
кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді қарау мерзімінен кешіктірмей:

1) өз құзыретінің шегінде əлеуетті өнім берушілер ұсынатын тауарлардың осы Қағидалардың 
талаптарына сəйкестігін растау үшін олар ұсынған құжаттарды толықтығы тұрғысында қарайды 
жəне зерделейді;

2) əлеуетті өнім берушілер ұсынатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың бірыңғай дистрибьютордың тізіміне жəне осы Қағидаларда белгіленген сатып 
алынатын дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға қойылатын талаптарға 
сəйкестігіне тендерлік өтінімнің техникалық бөлігі бойынша сараптамалық қорытындыны 
ресімдейді, қол қояды жəне ұсынады.

283. Комиссия хатшысы сараптамалық қорытынды алғаннан кейін сараптамалық 
қорытындыны (сарапшының не сарапшылардың сəйкестендіру деректерін көрсетпей) сатып 
алу веб-порталына орналастырады жəне барлық комиссия мүшелеріне сатып алу веб-порталы 
арқылы хабарлама таратады. Комиссия сараптамалық қорытындыны ескере отырып, екі 
кезеңдік тендерге қатысуға арналған өтінімдерді қарайды.

284. Комиссия біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкес 
келмейтін əлеуетті өнім берушілерді анықтаған жағдайда, осындай əлеуетті өнім берушілерге 
екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасы 
сатып алу веб-порталына орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде екі кезеңдік 
тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді осы Қағидалардың талаптарына сəйкес 
келтіру үшін мүмкіндік береді.

Осы Қағидалардың 9-тармағын бұзған əлеуетті өнім берушілерге екі кезеңдік тендерге 
қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келтіруге 
рұқсат етілмейді.

285. Комиссия енгізілген тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді:
1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу 

мерзімінің жеткіліксіз болған;
2) комиссияға: 
тендерлік өтінімді қамтамасыз етуді ұсынған адамды;
оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде тендерлік өтінімді қамтамасыз ету енгізетін екі 

кезеңдік тендердің атауын;
тендерлік өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін банктік кепілдік түрінде ұсынған;
тендерлік өтінімді қамтамасыз ету ұсынған адамды; 
пайдасына тендерлік өтінімді қамтамасыз ету енгізілетін адамды анықтауға мүмкіндік 

бермейтін мəліметтердің болмауынан көрінетін тендерлік өтінімдерді қамтамасыз етудің 
тиісінше ресімделмеген жағдайларда осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейді деп 
таниды.

286. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді əлеуетті өнім 
берушілердің біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігі 
тұрғысында қарау нəтижелері бойынша комиссия мүшелерін жəне екі кезеңдік тендерге 
қатысуға арналған тендерлік өтінімдер берген əлеуетті өнім берушілерді электрондық по-
шта арқылы бір мезгілде хабардар ете отырып, шешім қабылдау күні комиссияның төрағасы, 
комиссияның барлық мүшелері, сондай-ақ комиссия хатшысы қол қоятын екі кезеңдік тендерге 
қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасы ресімделеді.

287. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау хат-
тамасы мынадай ақпараттан тұрады:

1) күні мен уақыты;
2) екі кезеңдік тендердің нөмірі;
3) екі кезеңді тендердің атауы; 
4) ұйымдастырушының атауы;
5) ұйымдастырушының мекенжайы;
6) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
7) саны мен жалпы сомасы көрсетілген, сатылып алынатын тауарлардың атаулары, 

лоттардың нөмірлері;
8) қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетілген, тендерлік өтінімдер ұсынған əлеуетті өнім 

берушілердің атаулары жəне əрбір лот бойынша олар мəлімдеген бастапқы баға ұсыныстары;
9) тендерлік комиссия мүшелерінің мынадай мəліметтерді қамтитын алдын ала дауыс 

беру нəтижелері:
 себептері көрсетілген, тендерлік өтінімдерге ескертулері бар əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары;
тендерлік өтінімдерге ескертулер жоқ əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
отандық тауар өндірушілер тендерлік өтінімдер ұсынған лоттардың нөмірлері;
 дəрілік заттарды өндіру тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына жəне медициналық 

мақсаттағы бұйымдарды өндіру «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен ИСО 13485 сапаны басқару 
жүйесі стандартының талаптарына сəйкес келген жағдайда отандық тауар өндіруші болып 
табылатын əлеуетті өнім берушінің бір тендерлік өтінімі ұсынылғанда берудің ұзақ мерзімді 
шартын жасасу мүмкін болатын лоттардың нөмірлері;

лоттардың нөмірлері көрсетілген, өнім беру шарттарын жасасу басымдығына үміткер 
əлеуетті өнім берушілердің атаулары;

тендерлік өтінімдер ұсынылмаған лоттардың нөмірлері;
10) олар бойынша екеуден аз тендерлік өтінім ұсынылған лоттардың нөмірлері;
11) сатып алу веб-порталында осы хаттама орналастырылған кезден бастап үш 

жұмыс күнінен кешіктірмей екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдерге 
толықтыруларды ұсынудың соңғы күні жəне уақыты.

288. Əлеуетті өнім берушілердің тендерлік өтінімдері біліктілік талаптарына жəне осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес келген жағдайда, тендерлік өтінімдерді алдын ала қарау 
хаттамасы ресімделмейді.

289. Комиссияның əлеуетті өнім берушілерді екі кезеңдік тендерге қатысуға алдын ала 
жіберу туралы шешімі екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдер ашылған 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде қабылданады жəне комиссия хатшысы екі кезеңдік тендерге 
қатысуға арналған тендерлік өтінімдер ұсынған əлеуетті өнім берушілерді электрондық пошта 
бойынша автоматты түрде хабардар ете отырып, сатып алу веб-порталына орналастырады.

290. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдердің алдын ала қарау хат-
тамасына комиссия мүшелері сатып алу веб-порталында қол қояды.

291. Комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда осы комиссияның кез келген мүшесінің 
ерекше пікірге құқығы бар, ол алдын ала қарау хаттамасына қоса беріледі жəне құжаттың 
электрондық көшірмесі нысанында сатып алу веб-порталына орналастырылады.

Алдын ала қараудың тиісті хаттамасында комиссия мүшесінің қолы болмаған жағдайда 
комиссия хатшысы сатып алу веб-порталына қолының болмау себебін қамтитын құжатты не-
месе ақпаратты орналастырады.

292. Осы Қағидалардың 287-тармағының 11) тармақшасында белгіленген мерзім өткеннен 
кейін комиссия хатшысы сатып алу веб-порталы арқылы біліктілік талаптарына жəне осы 
Қағидалардың талаптарына сəйкес келтірілген екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған 
тендерлік өтінімдерді қайта қарау рəсіміне бастама жасайды.

293. Əлеуетті өнім беруші сатып алу веб-порталы арқылы тендерлік өтінімдерді алдын 
ала қарау хаттамасында көрсетілген мерзімде тендерлік өтінімді беру кезінде қойылатын 
талаптарға сəйкес ресімделген комиссияның ескертулері бойынша бірыңғай дистрибьюторға 
тендерлік өтінімге толықтыруларды ұсынады.

Əлеуетті өнім берушінің тендерлік өтініміне толықтырулар ұсынудың соңғы мерзімі 
арасындағы кезең екі сағаттан аспауға тиіс.

294. Комиссия тендерлік өтінімдерді бес жұмыс күні ішінде қайта қарайды.
295. Тендерлік өтінімдерді қайта қарау кезінде комиссия:
1) алдын ала қарау хаттамасында көрсетілген əлеуетті өнім берушілердің тендерлік 

өтінімдерін біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына толық сəйкес келтіру 
жəне ескертулерді жою тұрғысында қайта қарайды;

2) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейтін құжаттар тізбесін ұсынған əлеуетті 
өнім берушілерді айқындайды.

296. Тендерлік өтінімдерде қамтылған мəліметтерді нақтылау мақсатында комиссия 
жазбаша нысанда жəне (немесе) электрондық құжат нысанында тиісті жеке немесе заңды 
тұлғалардан, мемлекеттік органдардан қажетті ақпаратты сұрата алады.

 Комиссияға екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімді жетіспейтін 
құжаттармен толықтырумен, тендерлік өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстырумен, 
тендерлік өтінімдерді талаптарға сəйкес келтіру мерзімі өткеннен кейін тиісінше ресімделмеген 
құжаттарды сəйкес келтірумен байланысты сұрау салу жолдауына жəне өзге де əрекеттерге 
жол берілмейді.

297. Екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінім, егер онда екі кезеңдік тендер-
ге қатысуға арналған тендерлік өтінімнің мəнін қозғамайтын түзетуге болатын грамматикалық 
немесе арифметикалық қателер болса, тендерлік құжаттаманың талаптарына сəйкес келеді 
деп танылады. 

298. Тендерлік өтінімдерді қайта қарау нəтижелері бойынша аукционға жіберу хаттамасы 
жасалады, оған комиссия мүшелері қол қояды жəне комиссия хатшысы комиссия мүшелерін 
жəне екі кезеңдік тендерге қатысуға арналған тендерлік өтінімдер берген əлеуетті өнім 
берушілерді электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабардар ете отырып, оны сатып алу 
веб-порталында жариялайды.

299. Аукционға жіберу хаттамасы мынадай ақпараттан тұрады:
1) күні мен уақыты;
2) екі кезеңдік тендердің нөмірі;
3) екі кезеңдік тендердің атауы; 
4) ұйымдастырушының атауы;
5) ұйымдастырушының мекенжайы;
6) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
7) сатып алынатын тауарлардың атаулары, саны мен жалпы сомасы көрсетілген лоттардың 

нөмірлері;
8) лоттардың нөмірлері көрсетілген, тендерлік өтінімдерді ұсынған əлеуетті өнім 

берушілердің атаулары;
9) тендерлік өтінімдерге ескертулер болмаған əлеуетті өнім берушілердің атауы;
10) тендерлік өтінімдерге комиссияның ескертулері болған əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары, сондай-ақ тендерлік өтінімдерге толықтырулар ұсыну туралы ақпарат;
11) отандық тауар өндірушілер тендерлік өтінімдер ұсынған лоттардың нөмірлері;
12) кəсіпкерлік бастамаға қолдау көрсетілген лоттардың нөмірлері;
13) ең төмен бастапқы баға ұсынысын айқындаумен лоттар бойынша əлеуетті өнім 

берушілердің бастапқы баға ұсыныстары;
14) осы Қағидалардың 296-тармақшасына сəйкес комиссияның сұрау салулары туралы;
15) комиссия мүшелерінің дауыс беру нəтижелері жəне олар бойынша мынадай 

мəліметтерден тұратын қабылданған шешімдер:
аукционға жіберілмеген əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
бəсекелестік ортаның болмауына байланысты аукционға қатыспайтын бір ғана əлеуетті 

өнім беруші жіберілген лоттардың нөмірлері.
4-параграф. Тендерлік өтінімді қабылдамау негіздемелері

300. Тендерлік өтінімді қабылдамау негіздемелері осы Қағидалардың 247-тармағында 
белгіленген, бұл ретте талап етілетін құжаттар электрондық көшірмелер, қажет болған кезде 
банк кепілдігі түрінде ұсынылатын кепілдікті қамтамасыз етуді қоспағанда, сатып алу веб-
порталы арқылы əлеуетті өнім берушінің басшысының не уəкілетті өкілінің электрондық-
цифрлық қолтаңбасы қойылған құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде ұсынылады. 

5-параграф. Төмендетуге арналған аукцион
301. Бастапқы баға ұсынысы тендерлік өтінімдерді ашу сəтінде веб-порталда автоматты 

түрде ашылады.

Лоттың жалпы сомасына пайыздық арақатынаста көрсетілген дəрілік заттарды тасымал-
дау, сақтау, есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтер үшін əлеуетті өнім беруші бастапқы, 
түпкілікті баға ұсыныстарын жəне (немесе) сыйақы мөлшерін төмендету жағына қарай өзгерткен 
жағдайда фармацевтикалық көрсетілетін қызметті сатып алу бойынша аукционды өткізу кезінде 
əлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарының тиісті өзгерістері мен сыйақы мөлшерін ұсынады.

Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде сыйақы мөлшерін өзгерту 
рəсімі баға ұсыныстарын өзгерту рəсіміне ұқсас. 

302. Сатып алу веб-порталы сатып алынатын тауарлар (лоттар) бойынша бастапқы баға 
ұсыныстарын автоматты түрде салыстырады жəне əрбір тауар (лот) бойынша бөлек ең төмен 
баға ұсынысын (бастапқы бағаны) айқындайды.

Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде дəрілік заттардың құны мен 
оларды тасымалдау, сақтау, есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтер үшін 
сыйақы мөлшерінен тұратын фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің жиынтық құны ең төмен 
болып табылатын əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып айқындалады. 

303. Аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілер қатысады.
304. Аукцион əлеуетті өнім берушінің ең төмен бастапқы баға ұсынысынан бастап бастапқы 

баға ұсынысын аукцион қадамына төмендету жолымен өткізіледі.
305. Аукцион қадамы аукционға қатысушысының ең төменгі бастапқы бағасынан кемінде 

жарты пайызды (0,5) құрайды.
Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде аукцион қадамы аукционға 

қатысушының ең төмен бастапқы бағасынан кемінде бес пайызды құрайды. 
306. Егер əлеуетті өнім берушілер бірдей бастапқы баға ұсыныстарын ұсынса, басқа да 

бастапқы баға ұсыныстарынан бұрын келіп түскен бастапқы баға ұсынысы ең төменгі бастапқы 
баға ұсынысы болып танылады.

307. Аукцион өткізу кезінде аукционға қатысушылар ағымдағы ең төмен баға ұсынысын 
аукцион қадамы шегіндегі мөлшерге қарай төмендетуді көздейтін баға ұсыныстарын береді.

308. Егер осындай баға ұсынысын осы аукцион қатысушысы берген жағдайда, аукционға 
қатысушы ағымдағы ең төмен баға ұсынысынан төмен болатын баға ұсынысын бере алмайды.

309. Аукцион сатып алу веб-порталында аукционға жіберу туралы хаттамада көрсетілген 
күні мен уақытта өткізіледі. 

Аукционды өткізу күні аукционға жіберу туралы хаттама орналастырылған күннен бастап 
екі жұмыс күні өткеннен кейін келесі күн жұмыс күні болып табылады.

Төмендетуге арналған аукционның басталу уақыты Астана қаласының уақыты бойынша 
сағат 10:00-де автоматты түрде айқындалады. Аукциондық сауда-саттықты өткізу кезеңі ав-
томатты түрде мынадай шарттарға сəйкес айқындалады:

1) егер аукциондық сауда-саттық 1-ден 20 лотқа дейін қоса алғанда өткізілсе, онда 
аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукционды өткізу басталғаннан 2 (екі) сағатты құрайды;

2) егер аукциондық сауда-саттық 21-ден 50 лотқа дейін қоса алғанда өткізілсе, онда 
аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукционды өткізу басталғаннан 3 (үш) сағатты құрайды;

3) егер аукциондық сауда-саттық 51-ден 100 лотқа дейін қоса алғанда өткізілсе, онда 
аукциондық сауда-саттық ұзақтығы аукционды өткізу басталғаннан 4 (төрт) сағатты құрайды;

4) егер 100 лоттан астам аукциондық сауда-саттық өткізілсе, онда аукциондық сауда-саттық 
ұзақтығы аукционды өткізу басталғаннан 6 (алты) сағатты құрайды.

310. Егер төмендетуге арналған аукционның қатысушысы аукцион өткізудің соңғы отыз 
минуты ішінде түпкілікті баға ұсынысын берсе, онда осындай лотқа арналған аукциондық 
сауда-саттықтың жалпы уақыты отыз минутқа автоматты түрде ұзартылады. Аукциондық 
сауда-саттықты аяқтау мерзімін ұзартудың жалпы саны шектелмеген. 

Төмендетуге арналған аукцион өткізу уақыты əрбір лотқа бөлек есептеледі, бұл ретте 
барлық лоттарға аукциондық сауда-саттықтар бір хабарландыруда бір мезгілде басталады. 
Егер көрсетілген уақыт ішінде тауардың мейілінше төмен бағасы туралы бір де бір баға ұсынысы 
түспесе, төмендетуге аукцион аяқталады.

Сатып алу веб-порталы аукцион қорытындылары бойынша ең төменгі баға ұсынысын 
ұсынған аукцион жеңімпазын автоматты түрде айқындайды.

Егер аукционды өткізу басталғаннан кейін отыз минут ішінде аукционға қатысушылардың 
бір де біреуі өткізіліп отырған аукционның мəні болып табылатын тауардың бағасы туралы 
баға ұсынысын ұсынбаған жағдайда, бастапқы бағасы ең төмен болып табылатын əлеуетті 
өнім беруші аукционның жеңімпазы деп танылады.

311. Əлеуетті өнім берушінің бағаны төмендетуге арналған əрбір ұсынысына əлеуетті 
өнім берушінің бірінші басшысының немесе оның уəкілетті адамының электрондық-цифрлық 
қолтаңбасымен қол қойылуға тиіс. Əлеуетті өнім берушінің бағаны төмендетуге арналған баға 
ұсынысы бағаны төмендету сауда-саттықтарының ағымдағы ең төмен бағасынан төмендету 
қадамының шегінде төмен болуға тиіс жəне кері қайтарып алмайды немесе ұлғайту жағына 
қарай өзгертілмейді.

312. Екі кезеңдік тендердің қорытындылары туралы хаттама автоматты түрде 
қалыптастырылады жəне бір мезгілде комиссия мүшелерінің жəне екі кезеңдік тендерге 
қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім берушілердің электрондық поштасына мынадай ақпараттан 
тұратын хабарландырумен аукционды өткізу аяқталған күні сатып алу веб-порталына орна-
ластырылады: 

1) екі кезеңдік тендердің нөмірі;
2) екі кезеңдік тендердің атауы; 
3) ұйымдастырушының атауы;
4) ұйымдастырушының мекенжайы;
5) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы туралы деректер;
6) саны мен жалпы сомасы көрсетілген сатып алынатын тауарлардың атаулары, лоттардың 

нөмірлері;
7) аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің атаулары мен орналасқан жері (ме-

кенжайы);
8) əлеуетті өнім берушілердің бастапқы ең төменгі баға ұсынысы;
9) аукционды бастау күні мен уақыты;
10) аукционды аяқтау күні мен уақыты;
11) сатып алынатын тауарлардың атаулары, саны, бағасы мен сомасы көрсетілген əрбір 

лот бойынша жеңімпаздардың атаулары (бар болса);
12) екінші орын алған əлеуетті өнім берушінің атауы (ол айқындалған жағдайда);
13) екі кезеңдік тендерді не оның жекелеген лотын өткізілмеді деп тану негіздемесі (мұндай 

жағдай туындаған кезде);
14) осы Қағидалардың 21-тарауына сəйкес лоттарды көрсете отырып, берудің ұзақ 

мерзімді шарты жасалатын отандық өндірушілер болып табылатын əлеуетті өнім берушілердің 
атаулары;

15) осы Қағидалардың 18-тарауына сəйкес бір көзден сатып алу тəсілін қолданбай лоттар-
ды көрсете отырып, осы Қағидалардың 27, 31 жəне 32-тармақтарына сəйкес өнім беру шарты 
жасалатын əлеуетті өнім берушілердің атаулары; 

16) лоттар көрсетілген беру шарттары жасалатын əлеуетті өнім берушілердің атаулары.
6-параграф. Екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды өткізілмеді деп тану 

негіздемелері 
313. Екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты осы 

Қағидалардың 247-тармағында белгіленген негіздемелер бойынша өткізілмеді деп танылады. 
16-тарау. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу

1-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
314. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды бірыңғай дистрибьютор мынадай 

жағдайларда:
1) екі кезеңдік тендер тұтастай немесе оның қандай да бір лоты бойынша өткізілмеді деп 

танылған кезде;
2) тапсырыс берушіден дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

көлемін ұлғайту жағына қарай қосымша өтінім келіп түскен кезде, сондай-ақ сол қаржы жылы 
төмендемейтін қорды қалыптастыру жəне толықтыру үшін сатып алу кезінде;

3) екі кезеңдік тендердің жеңімпазы жəне екінші орын алған əлеуетті өнім беруші (бар 
болса) белгіленген мерзімде өнім беру шартына қол қоймаған;

4) өнім беру шарты немесе берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша өнім берушінің өз 
міндеттемелерін орындамауына, тиісінше орындамауына байланысты өнім беру шарты 
бұзылған кезде;

5) халықаралық патенттелмеген атауы (құрамы) жəне (немесе) сипаттамасы бойын-
ша Қазақстан Республикасында тіркелген аналогтары жоқ дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды (бұдан əрі – аналогтары жоқ тауарлар) əлеуетті өнім беруші – шетелдік 
өндірушіден (дайындаушы зауыттан) немесе отандық тауар өндірушіден сатып алу кезінде;

6) Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар (келісімдер), сондай-
ақ оларды іске асыру үшін қол қойылған халықаралық шарттар негізінде денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы 
құрған халықаралық ұйымдар арқылы сатып алу кезінде жүзеге асырады.

2-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
315. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу (осы 

Қағидалардың 314-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес сатып алуды қоспағанда) 
мынадай жүйелі іс-шараларды орындауды көздейді:

1) бірыңғай дистрибьютордың осы тəсілді қолдану негіздемесімен бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алу өткізу туралы шешім қабылдау;

2) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу рəсімін ұйымдастыру мен өткізу үшін ко-
миссия құру;

3) əлеуетті өнім берушілерге бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы 
шақыру жіберу;

4) əлеуетті өнім берушінің бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы 
шақыру алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьюторға бір көзден са-
тып алу тəсілімен сатып алуға қатысу жөніндегі келісімін немесе себептерін көрсете отырып 
қатысудан бас тарту туралы хатты жіберу. Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушінің 
негізделген өтініші бойынша құжаттарды ұсыну мерзімін күнтізбелік жиырма күнге дейін ұзарта 
алады. Бұл ретте, осы тарма қшада белгіленген мерзімде жауаптың болмауы бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алуға қатысудан бас тарту ретінде бағаланады;

5) əлеуетті өнім берушінің бірыңғай дистрибьюторға бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алуға қатысу туралы шақыруды алған күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 
212, 214-тармақтарына сəйкес осы Қағидалардың 3 жəне 4-тарауларының талаптарына 
əлеуетті өнім берушінің сəйкестігін растайтын ұсыныстар мен құжаттарды жіберу. Əлеуетті өнім 
берушінің баға ұсынысы тиісті лот бойынша сатып алу үшін бөлінген бағадан жəне халықаралық 
патенттелмеген атауы жəне (немесе) саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан асырылмайды;

6) өнім беру шартының бағасын төмендетуге қарай əлеуетті өнім берушімен 
келіссөздер жүргізу. Əлеуетті өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тарта алады, бұл бірыңғай 
дистрибьютордың өнім беру шартына қол қоюдан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды;

7) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы қажетті 
құжаттарды əлеуетті өнім беруші ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыру, онда мыналар көрсетіледі: 

комиссияның құрамы мен хатшысы; 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды өткізу негіздемесі;
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға шақырылған əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары;
бірыңғай дистрибьюторға құжаттарды ұсыну уақыты мен күні көрсетілген əлеуметті өнім 

берушілердің атаулары;
құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары;
құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары;
сатып алынатын тауарлардың (бар болса) атауы, саны, бағасы мен сомасы көрсетілген, 

бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу жүзеге асырылатын əлеуетті өнім берушінің атауы;
өнім беру шартына қол қойылуға тиіс мерзім; 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған тауарлардың атауы.
Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алудың қорытындылары туралы хаттамаға барлық 

қатысып отырған комиссия мүшелері, төраға, төрағаның орынбасары, комиссия хатшысы 
шешім қабылдаған күні қол қояды жəне əр парағына бұрыштама қол қояды; 

8) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алудың қорытындылары туралы хаттаманың 
негізінде өнім беру шартын жасасу немесе осы тараудың 4-параграфында көзделген 
жағдайларда өнім беру шартына қосымша келісім жасасу. Бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алу қорытындылары бойынша беру шарттары осы Қағидалардың 18-тарауының та-
лаптары ескеріле отырып жасалады. 

Осы тармақта көзделген талаптар осы тарауда белгіленген сатып алу тəсілінің 
ерекшеліктері ескеріле отырып қолданылады. 

3-параграф. Екі кезеңдік тендер тұтастай немесе қандай да бір лоты бойынша 
өткізілмеді деп танылған кезде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 
316. Екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып аулға қатысуға арналған өтінімдердің ұсынылмауы 

себебінен өткізілмеді деп танылған жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде бірыңғай дистрибьютордың веб-порталына тауарларды бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алу туралы хабарландыруды орналастырады. 

317. Екі кезеңдік тендер бір де бір əлеуетті өнім берушінің аукционға қатысуға жіберілмеуі 
себебінен өткізілмеді деп танылған жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде бірыңғай дистрибьютордың веб-порталына тауарларды бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алу туралы хабарландыруды орналастырады. 

Бұл ретте бір көзден сатып алуға екі кезеңдік тендерге қатысқан осы Қағидалардың 
3-тарауының біліктілік талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілерге рұқсат етіледі. 

318. Екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу аукционға қатысуға тек бір əлеуетті өнім 
берушінің жіберілуі себебінен өткізілмеді деп танылған жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде осы əлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді.

319. Екі кезеңдік тендер аукцион өткізу кезінде бір əлеуетті өнім берушінің қалуы себебінен 
өткізілмеді деп танылған жағдайда бірыңғай дистрибьютордың бір көзден алу тəсілімен сатып 
алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мұндай 
əлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді.

320. Өтпеген екі кезеңдік тендерлер бойынша бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды 
жүзеге асыру кезінде бірыңғай дистрибьютор шақырған екі кезеңдік тендерге қатысушы бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу үшін, егер ол аукционға қатысуға жіберілген 
немесе осы Қағидаларға сəйкес оған қолдау көрсетілген болса, осы екі кезеңдік тендер-
ге қатысушының осы Қағидалардың 3-тарауына сəйкес əлеуетті өнім берушіге қойылатын 
біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттарды қайта ұсынбайды. Бұл ретте шақыруда 
қамтылған мəліметтер өтпеген екі кезеңдік тендердің шарттарына сəйкес келуге тиіс. Өткізілмеді 
деп танылған екі кезеңдік тендердің хабарламасында көзделген тауарларды беру мерзімдерін 
ағымдағы қаржы жылы шегінде, бірақ бір көзден сатып алу тəсілін өткізуге жұмсалған мерзімнен 
аспайтын мерзімге асыруға рұқсат етіледі, бұл өнім беру шартында көрсетіледі.

321. Өтпеген екі кезеңдік тендерлер бойынша бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу-
ды жүзеге асыру кезінде əлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға 
қатысу үшін ұсынатын баға ұсынысы əлеуетті өнім берушінің аукционды өткізу кезінде берген 
түпкілікті баға ұсынысынан, ал ол болмаған жағдайда бастапқы баға ұсынысынан аспайды. 
Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алу қайталама өткізілген кезде бірыңғай дистрибьютор тауарларды тиісті 
лот бойынша сатып алуға бөлінген бағадан жəне халықаралық патенттелмеген атауы жəне 
(немесе) саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген 
шекті бағадан аспайтын бағамен сатып алады.

4-параграф. Тапсырыс берушілерден дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың көлемін ұлғайту жағына қарай қосымша өтінім түскен кезде, сондай-ақ 
сол қаржы жылы төмендемейтін қорды қалыптастыру немесе толықтыру үшін сатып 

алу кезінде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 
322. Тапсырыс берушілерден дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың 

көлемін ұлғайту жағына қарай қосымша өтінімдер түскен кезде, сондай-ақ сол қаржы жылы 
төмендемейтін қорды қалыптастыру немесе толықтыру үшін сатып алу кезінде бірыңғай дис-
трибьютор қолд а бар шартқа қосымша келісім жасау жолымен өнім беру шартының талапта-
рына сəйкес тіркелген бағалар бойынша сол бір өнім берушіден бір көзден сатып алуды жүзеге 
асырады. Осы Қағидалардың 324-тармағына сəйкес сатып алу кезінде осы Қағидалардың 
315-тармағының 2), 5), 6), 7) тармақшаларында көзделген іс-шаралар жүзеге асырылмайды.

323. Өнім беруші сол қаржы жылы қосымша көлемді беруден толық бас тартқан жағдайда 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылады. Өнім беруші сол қаржы 
жылы қосымша көлемді беруден ішінара бас тартқан кезде бірыңғай дистрибьютор осы өнім 
берушіден сатып алуды жүзеге асырудан бас тартады не одан берудің бұрын жасалған шар-
тында тіркелген баға бойынша ұсынылған ішінара көлемді сатып алуды жүзеге асырады, ал 
қосымша көлемнің қалған бөлігіне бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп 
танылады. Бұл ретте бір көзден сатып алу тəсілімен қайта сатып алған кездегі тауардың бағасы 
берудің бұрын жасалған шартының тіркелген бағасынан асырылмауға тиіс.

5-параграф. Екі кезеңдік тендердің жеңімпазы жəне (немесе) екінші орын алған 
əлеуетті өнім беруші өнім беру шартына немесе берудің ұзақ мерзімді шартына 

белгіленген мерзімде қол қоймағанда немесе қол қоюдан жалтарғанда бір көзден са-
тып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 

324. Екі кезеңдік тендердің жеңімпазы жəне (немесе) екінші орын алған əлеуетті өнім беруші 
белгіленген мерзімде өнім беру шартына қол қоймағанда немесе қол қоюдан жалтарғанда 
бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы 
шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жеңімпаздан жəне екінші орын алған 
өнім берушіден кейін аукционда ең төмен баға ұсынысын берген екі кезеңдік тендерге қатысқан 
əлеуетті өнім берушіге (бар болса) шақыру жібереді. Бұл ретте шақырылған əлеуетті өнім 
берушінің баға ұсынысы аукционға ұсынған оның түпкілікті баға ұсынысынан аспауға тиіс. Бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда бір көзден сатып 
алу тəсілімен қайталама сатып алуды өткізу кезінде бірыңғай дистрибьютор тиісті лот бой-
ынша сатып алуға бөлінген бағадан жəне халықаралық патенттелмеген атауы жəне (немесе) 
саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті 
бағадан аспайтын бағалар бойынша тауарларды сатып алады.

325. Осы Қағидалардың 324-тармағына сəйкес бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды 
жүзеге асыру кезінде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысуға бірыңғай дистрибью-
тор шақырған əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 3-тарауына сəйкес əлеуетті өнім берушіге 

қойылатын біліктілік талаптарына екі кезеңдік тендердің осы қатысушысының сəйкестігін рас-
тайтын құжаттарды қайта ұсынбайды. Бұл ретте шақыруда қамтылған мəліметтер екі кезеңдік 
тендердің талаптарына сəйкес келуге тиіс. Тауарды ағымдағы қаржы жылының шегінде екі 
кезеңдік тендердің хабарландыруында көзделген беру мерзімдерінен, бірақ бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алу өткізуге жұмсалған мерзімнен аспайтын мерзімге ұзартуға рұқсат 
етіледі, бұл өнім беру шартында көрсетіледі. 

326. Егер лот бойынша аукционға өнім беру шартына қол қоймаған немесе қол қоюдан 
жалтарған тек екі əлеуетті өнім беруші жіберілген жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір 
көзден сатып алу тəсілімен тауарларды сатып алу туралы хабарландыруды бірыңғай 
дистрибьютордың веб-порталына орналастырады. Бұл ретте бірыңғай дистрибьютор осы 
Қағидалардың 325-тармағында көзделген тəртіппен рəсімдерді жүзеге асырады.

6-параграф. Өнім берушінің өнім беру шарты немесе берудің ұзақ мерзімді шарты 
бойынша өз міндеттемелерін орындамауына, тиісінше орындамауына байланысты 
өнім беру шарты бұзылған кезде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 

327. Өнім берушінің өнім беру шарты немесе берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша 
өз міндеттемелерін орындамауына, тиісінше орындамауына байланысты өнім беру шарты 
бұзылған кезде бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге 
асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде бір көзден сатып алу 
тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландыру бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсына орналастырады.

Бұл ретте бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға осы Қағидалардың 14-тармағының 
біліктілік талаптарына сəйкес келетін екі кезеңдік тендерге қатысқан əлеуетті өнім берушілер 
жіберіледі. 

Бірыңғай дистрибьютор осы Қағидалардың 315-тармағында көзделген тəртіппен рəсімдерді 
жүзеге асырады.

328. Əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы берудің бұзылған шартының тіркелген 
бағасынан, сондай-ақ халықаралық патенттелмеген атауы жəне (немесе) саудалық атауы бой-
ынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан асырылмайды. 

Бұл ретте бірыңғай дистрибьютор өнім беру шартының бағасын төмендету тұрғысында 
шақырылған əлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізеді. 

Əлеуетті өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тарта алады, бұл бірыңғай дистрибьютордың 
өнім беру шартына қол қоюдан бас тартуы үшін негіз болып табылмайды.

7-параграф. Əлеуетті өнім берушіден – шетелдік өндірушіден (дайындаушы за-
уыттан) немесе отандық өндірушіден халықаралық патенттелмеген атауы (құрамы) 

жəне (немесе) сипаттамасы бойынша Қазақстан Республикасында тіркелген аналогы 
жоқ дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды бір көзден сатып алу 

тəсілімен сатып алу тəртібі
329. Əлеуетті өнім беруші-шетелдік өндірушіден (дайындаушы зауыттан) немесе отандық 

тауар өндірушіден аналогтары жоқ тауарларды бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды 
ұйымдастыру жəне өткізу мынадай жүйелі іс-шаралардың орындалуын көздейді:

1) бірыңғай дистрибьютор аналогтары жоқ тауарлар тізбесін растау үшін сараптама 
ұйымына сұрау салуды бірыңғай дистрибьютордың тізімін алғаннан кейін бір жұмыс күні 
ішінде жібереді;

2) сараптама ұйымы сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан 
Республикасында аналогтары жоқ тауарлардың тізбесін жібереді;

3) бірыңғай дистрибьютор электрондық пошта арқылы екі жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасындағы əлеуетті өнім берушілерге – шетелдік өндірушінің (дайындаушы зауыттың) 
өкілдеріне немесе отандық өндірушілерге беру шарттарын жасау мүмкіндігін растау мақсатында 
келіссөздер жүргізуге арналған шақыру хаттарын жібереді;

4) əлеуетті өнім беруші – шетелдік өндіруші (дайындаушы зауыт) немесе отандық өндіруші 
он жұмыс күні ішінде беру шарттарын жасау бойынша келіссөздерге қатысатыны туралы растау-
ды не себептері көрсетілген қатысудан бас тарту туралы хатты жібереді. Бірыңғай дистрибьютор 
əлеуетті өнім берушінің негізделген өтініші бойынша растауды ұсыну мерзімін он бес жұмыс 
күніне дейін ұзартуға құқылы. Бұл ретте осы тармақшада белгіленген мерзімде жауаптың бол-
мауы беру шарттарын жасау бойынша келіссөздерге қатысудан бас тарту ретінде бағаланады;

5) əлеуетті өнім берушілерден-шетелдік өндірушілерден (дайындаушы зауыттан) немесе 
отандық өндірушілерден түскен хаттардың негізінде бірыңғай дистрибьютор беру шарттарын 
немесе қолданыстағы өнім беру шарты болған жағдайда жоспарланып отырған қаржы жылына 
арналған қосымша келісім жасау мүмкіндігі тұрғысында келіссөздер жүргізеді;

6) шетелдік өндірушімен (дайындаушы зауытпен) беру шарттарын жасау жөнінде 
уағдаластықтарға қол жеткізілген жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуға қатысу туралы шақыруды əлеуетті өнім берушіге жібереді. Өнім беру 
шартын жасасудан бас тартқан жағдайда бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушімен 
жүргізілген келіссөздер хаттамасы негізінде осы Қағидалардың 3-бөліміне сəйкес екі кезеңдік 
тендер өткізеді;

7) əлеуетті өнім беруші – шетелдік өндіруші (дайындаушы зауыт) немесе отандық өндіруші 
10 (он) жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 331, 332-тармақтарына сəйкес құжаттар тізбесін 
ұсынады;

8) бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу рəсімдерін ұйымдастыру 
жəне өткізу үшін комиссия құрады;

9) əлеуетті өнім берушіден – шет  елдік өндірушіден (дайындаушы зауыттан) немесе 
отандық тауар өндірушіден аналогтары жоқ тауарларды бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алу туралы шешім шетелдік валютада шарт жасалған жағдайда бос ақша қаражаты қорының 
болуы ескеріліп қабылданады;

10) бір көзден алу тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманың негізінде 
(əлеуетті өнім берушімен – шетелдік өндірушімен (дайындаушы зауытпен) немесе отандық 
тауар өндірушімен қолданыстағы өнім беру шарты – жоспарланған қаржы жылына арналған 
қосымша келісім болған жағдайда) бірыңғай дистрибьютор өнім беру шартын жасайды.

330. Осы параграфқа сəйкес сатып алынатын дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдар халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығына қауіп туындайтын 
жағдайларды қоспағанда, осы Қағидалардың 20-тармағының талаптарына сəйкес келеді.

331. Əлеуетті өнім берушіден – шетелдік өндірушіден (дайындаушы зауыттан) аналогтары 
жоқ тауарларды сатып алуды жүзеге асыру кезінде бірыңғай дистрибьютор:

1) баға ұсынысын;
2) тіркелгенін растайтын қолданыстағы құжаттың көшірмесін немесе сараптама ұйымының 

электрондық-цифрлық қолтаңбасымен расталған Мемлекеттік тізілімнің ақпа раттық ресурсы-
нан үзінді не электрондық үкімет веб-порталы арқылы алынған уəкілетті органның Қазақстан 
Республикасының аумағына тауарды əкелуге жəне қолдануға нотариат куəландырған 
рұқсатының көшірмесін;

3) беру кезінде жарамдылық мерзімі көрсетілген тіркеу куəлігіне сəйкес өндіруші неме-
се дайындаушы зауыт растаған дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
беру кестесін;

4) шетелдік заңды тұлға шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып та-
былатынын растайтын мемлекеттік жəне орыс тілдеріне нотариат куəландырған аудармасы 
бар шетелдік өндіруші (дайындаушы зауыт) құжатының заңдастырылған немесе апостиль 
қойылған не, егер шетелдік өндірушінің (дайындаушы зауыттың) Қазақстан Республикасының 
аумағында өкілдігі (филиалы) болса, онда өкілдікті (филиал) есептік тіркеу (қайта тіркеу) тура-
лы анықтаманы (куəлікті) жəне өкілдік (филиал) туралы ережені;

5) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге жəне (немесе) көтерме, 
бөлшек саудада өткізуге шетелдік өндірушінің (дайындаушы зауыттың) құқығын растайтын 
құжаттардың заңдастырылған немесе апостиль қойылған көшірмелерін нотариат куəландырған 
мемлекеттік жəне орыс тілдеріне аудармасымен (бар болса);

6) GMP жəне GDP талаптарына сəйкестік сертификатының көшірмесін (бар болса);
7) уəкілетті адамның қол қою құқығын растайтын құжаттың көшірмесін сұратады.
Егер алдағы жылы шетелдік өндірушімен (дайындаушы зауытпен) шарт əрекет еткен 

жағдайда бірыңғай дистрибьютор осы тармақтың 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды талап етпеуі мүмкін.

332. Əлеуетті өнім берушіден – шетелдік заңды тұлғаның филиалынан не Қазақстан 
Республикасында шетелдік өндірушінің заңды тұлғасы ретінде тіркелген еншілес компания-
дан немесе фармацевтикалық компанияның тобына кірген жəне Қазақстан Республикасының 
аумағына тауарларды экспорттауға уəкілетті адамнан сатып алуды жүзеге асыру кезінде 
бірыңға й дистрибьютор шетелдік заңды тұлғаның филиалынан дəрілік заттар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың шетелдік өндірушісінің мекемесін растайтын құжаттарды қосымша 
сұратады.

Əлеуетті өнім берушіден - отандық өндірушіден аналогтары жоқ дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды жүзеге асыру кезінде бірыңғай дистри-
бьютор 4) жəне 5) тармақшаларды қоспағанда, 331-тармақта аталған құжаттарды сұратады.

333. Отандық тауар өндірушіден немесе шетелдік өндірушіден аналогтары жоқ тауар-
ларды бір көзден сатып алуды жүзеге асыру кезінде отандық өндірушімен немесе шетелдік 
өндірушімен (дайындаушы зауытпен), шетелдік заңды тұлғаның филиалымен не заңды тұлға 
ретінде Қазақстан Республикасында тіркелген еншілес компаниямен немесе фармацевтикалық 
компанияның тобына кірген заңды тұлғамен немесе Қазақстан Республикасының аумағында 
тауарларды экспорттауға уəкілетті тұлғамен үш жылға дейінгі мерзімде өнім берудің азаматтық-
құқықтық шарты жасалады.

334. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша аналогтары 
жоқ тауарларды берудің үш жылдық шарты сатып алынатын тауарлардың жыл сайынғы 
ең төменгі саны жəне сатып алу бағасы үш жылдық кезеңге бекіте отырып, тауарлардың 
қажеттілігі мен сұранысының болжамы ескеріле отырып, мөлшері келіссөздер нəтижелері 
бойынша айқындалатын, əлеуетті өнім беруші жыл сайынғы қосымша жеңілдікті ұсынған 
жағдайда жасалуы мүмкін. Бұл ретте денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган осындай 
тауарларға үш жылдық кезеңге арналған жыл сайынғы ең төмен қажеттілікті айқындайды 
жəне оны бірыңғай дистрибьюторға ұсынады. Бірыңғай дистрибьютор ең төмен қажеттілік 
туралы уəкілетті органның ақпараты негізінде аналогтары жоқ тауарлардың əлеуетті өнім 
берушісімен жыл сайынғы қосымша жеңілдіктің мөлшерін айқындау бойынша келіссөздер 
жүргізеді. Келіссөздердің нəтижелері бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті ор-
ган сатып алынатын тауарлардың жыл сайынғы ең төменгі санын жəне сатып алу бағасын үш 
жылдық кезеңге бекіте отырып өнім берудің үш жылдық шартын жасау жəне үш жылға шекті 
бағаны тіркеу туралы шешім қабылдайды. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның 
шешімі негізінде бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушімен өнім беру шартын жасасады. 

335. Шетелдік өндірушімен (дайындаушы зауытпен) шетелдік валютада аналогтары жоқ 
тауарларды өнім беру шартын жасаған жағдайда өнім беру шартының бағасы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жоспарланатын қаржы жылы осы 
валютамен бекітіледі. 

Бұл ретте шарттың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша 
есептелген ұлттық валютадағы бағасы тиісті лот бойынша сатып алуға бөлінген сомадан жəне 
халықаралық патенттелмеген атауы жəне (немесе) саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті бағадан аспайды. 

Тапсырыс берушінің қосымша өтінімдері бойынша бір көзден сатып алу тəсілімен са-
тып алу өнім беру шартында көрсетілген валютамен тіркелген баға бойынша əлеуетті өнім 
берушіден – шетелдік өндірушіден (дайындаушы зауыттан) жүзеге асырылады. Бұл ретте 
тапсырыс берушілер үшін прайс-парақтың бағасы валюта бағамына қарамастан тиісті қаржы 
жылына арналған сатып алу шарты бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін 
өзгеріссіз қалады.

336. Аналогтары жоқ тауарлардың өнім беру шарты:
1) халықаралық патенттелмеген атауы (құрамы) жəне сипаттамасы бойынша тиісті қаржы 

жылы міндеттемелерді орындағаннан кейін дəрілік заттардың немесе медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың аналогтары Қазақстан Республикасында тіркелген;

2) бірыңғай дистрибьютордың сатып алу тізімінен дəрілік заттар жəне медициналық 
мақсаттағы бұйымдар алынып тасталған;

3) Қазақстан Республикасында дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
тіркеудің қолданылу мерзімі тоқтатылған жағдайларда бұзылуға жатады. 

8-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен немесе Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттардың (келісімдердің), сондай-ақ оларды іске 

асыру үшін қол қойылған халықаралық шарттардың негізінде, денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ас-
самблеясы құрған халықаралық ұйымдардан немесе олар арқылы сатып алу тəртібі

337. Бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен келісілген 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізбесі бойынша Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы құрған халықаралық ұйымдар арқылы бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

338. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы құрған халықаралық ұйымдар арқылы 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде ол тауардың бағасы осы 
халықаралық ұйымның сатып алуды ұйымдастыру жəне (немесе) тауарларды беру бойын-
ша көрсетілетін қызметтерді ұсынуымен байланысты барлық шығыстарды жабу үшін қажетті 
қосымша алымдарға шығындарды қамтитын, бірақ денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган белгілеген шекті бағадан аспайтын баға ұсынысын береді. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы құрған халықаралық ұйым арқылы сатып 
алынған тауарды беруді жүзеге асыру кезінде тауарларға осы Қағидалардың 4-тарауының 
20-тармағында белгіленген талаптар қойылмайды.

339. Тауарды Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы құрған халықаралық ұйым 
арқылы сатып алу кезінде Тауарды беру туралы келісімде көрсетілетін соманың мөлшерінде 
алдын ала төлем жасауға жол беріледі.

340. Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас ассамблеясы құрған халықаралық ұйым арқылы са-
тып алынған тауарды беру кезінде тауарларды берумен байланысты қосымша қызметтерді 
көрсету үшін үшінші тұлғаларды тартуға жол беріледі.

9-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды өткізілмеді деп тану 
кезіндегі шешімдер

341. Егер бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылса, бірыңғай 
дистрибьютор медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, 
мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:

1) екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды қайталама өткізу туралы;
2) екі кезеңдік тендер жəне екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды қайталама өткізу 

шарттарын өзгерту туралы;
3) екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуға қатысқан əлеуетті өнім берушілердің қатарынан 

бірыңғай дистрибьютор айқындаған əлеуетті өнім берушіден бір көзден сатып алу тəсілімен 
қайталама сатып алуды жүзеге асыру туралы (бұл ретте бір көзден сатып алу тəсілімен 
қайталама сатып алуға осы Қағидалардың 14-тармағының біліктілік талаптарына сəйкес келетін, 
екі кезеңдік тендерге қатысқан əлеуетті өнім берушілер жіберіледі);

4) тапсырыс берушілердің қажеттілігі болмаған жағдайда сатып алуды жүзеге асырудан 
бас тарту туралы.

Медициналық техниканы сатып алуды ұйымдастыру кезінде осындай шешімді лизинг 
беруші не денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган қабылдайды.

17-тарау. Сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алу

1-параграф. Сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алуды жүзеге асыру негіздемелері 

342. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды осы Қағидалардың 316, 317, 318 жəне 
319-тармақтарында көзделген жағдайларда сатып алу веб-порталы а рқылы бірыңғай дис-
трибьютор жүзеге асырады.

2-параграф. Сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алуды жүзеге асыру тəртібі 

343. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу (осы 
Қағидалардың 314-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес сатып алуды қоспағанда) 
мынадай жүйелі іс-шаралардың орындалуын көздейді:

1) осы тəсілді қолдану негіздемесімен сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып 
алу тəсілімен сатып алуды өткізу туралы бірыңғай дистрибьютордың шешім қабылдауы;

2) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу рəсімдерін 
ұйымдастыру жəне өткізу үшін комиссия, комиссия хатшысын құру;

3) əлеуетті өнім берушіге веб-портал арқылы сатып алу веб-порталы арқылы б ір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы шақыруды жіберу;

4) шақыруда көзделген құжаттарды қоса бере отырып, сатып алу веб-порталы арқылы бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы келісімін əлеуетті өнім берушінің сатып 
алу веб-порталы арқылы жіберу;

5) тендерлік комиссияның əлеуетті өнім беруші ұсынған құжаттарды сатып алу веб-
порталы арқылы қарауы;

6) бағаны төмендету тұрғысында əлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізу;
7) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары 

туралы хаттаманы сатып алу веб-порталына орналастыру.
344. Əлеуетті өнім берушіні сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен 

сатып алуға қатысу туралы шақыру тəртібі, шарттары мен мазмұны осы Қағидалардың 
16-тарауының 3-5-параграфтарына сəйкес айқындалады.

345. Əлеуетті өнім беруші сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алуға қатысу туралы шақыруды алған сəттен бастап үш жұмыс күні ішінде бірыңғай 
дистрибьюторға сатып алу веб-порталы арқылы мынадай құжаттарды:

1) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу туралы 
келісімді немесе себептері көрсетілген қатысудан бас тарту туралы хатты;

2) тиісті лот бойынша сатып алуға бөлінген бағадан жəне халықаралық патенттелмеген 
атауы жəне (немесе) саудалық атауы бойынша денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
белгілеген шекті бағадан аспайтын баға ұсынысын;

3) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 3 жəне 4-тарауларының талаптарына 
сəйкестігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін жібереді.

Құжаттар сатып алу веб-порталы арқылы электрондық көшірмелер түрінде, қажет болған 
кезде əлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының немесе уəкілетті адамының электрондық-
цифрлық қолтаңбасы қойылған нотариат куəландырған құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде ұсынылады.

Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушінің негізделген өтініші бойынша құжаттарды 
ұсыну мерзімін күнтізбелік жиырма күнге дейін ұзарта алады. Осы тармақшада белгіленген 
мерзімде жауаптың болмауы сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алуға қатысудан əлеуетті өнім берушінің бас тартуы ретінде бағаланады.

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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346. Осы Қағидалардың 345-тармағында көрсетілген құжаттарды əлеуетті өнім берушінің 
ұсыну мерзімі өткеннен кейін комиссия мүшелерін жəне сатып алу веб-порталы арқылы 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысуға өтінім берген əлеуетті өнім берушіні 
бір мезгілде электрондық пошта арқылы хабардар ете отырып, əлеуетті өнім берушілердің 
өтінімдері сатып алу веб-порталында автоматты түрде ашылады.

347. Өтпеген екі кезеңдік тендерлер бойынша сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден са-
тып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асырған кезде сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу үшін бірыңғай дистрибьютор шақырған екі кезеңдік 
тендердің қатысушысы, егер ол екі кезеңдік тендерге қатысуға жіберілсе, осы екі кезеңдік тен-
дерге қатысушының осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттарды қайта 
ұсынбайды. Бұл ретте шақыруда қамтылған мəліметтер өтпеген екі кезеңдік тендердің талап-
тарына сəйкес келуге тиіс. Тауарды беру мерзімдерін ағымдағы қаржы жылының шегінде, бірақ 
сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізуге жұмсалған 
мерзімнен аспайтын өтпеді деп танылған екі кезеңдік тендердің хабарландыруында көзделген 
мерзімдерден ұзартуға рұқсат етіледі. 

348. Өнім беру шартының бағасын төмендету тұрғысында келіссөздер жүргізу үшін комиссия 
хатшысы сатып алу веб-порталы арқылы əлеуетті өнім берушіге келіссөздерді жүргізу орны, 
күні, уақыты көрсетілген келіссөздерді жүргізуге шақыру жібереді.

Əлеуетті өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тарта алады, ол бірыңғай дистрибьютордың 
өнім беру шартына қол қоюдан бас тартуы үшін негіздеме болып табылмайды.

349. Тендерлік комиссия əлеуетті өнім беруші құжаттарды ұсынған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға 
қатысуға ұсынылған əлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін осы Қағидалардың біліктілік та-
лаптарына жəне талаптарына сəйкестік тұрғысында қарайды.

350. Комиссия хатшысы комиссия шешім қабылдаған күні комиссия мүшелеріне жəне 
сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысуға өтінім 
берген əлеуетті өнім берушіге электрондық пошта арқылы бір мезгілде хабарлай отырып, 
бірыңғай дистрибьютордың сатып алу веб-порталында сатып алу веб-порталы арқылы бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы қалыптастырады 
жəне жариялайды, онда мыналар көрсетіледі:

1) күні мен уақыты;
2) шақыру нөмірі;
3) шақырудың атауы;
4) лоттың нөмірі;
5) лоттың атауы; 
6) комиссияның құрамы жəне комиссияның хатшысы туралы деректер;
7) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды өткізу негізі;
8) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға шақырылған 

əлеуетті өнім берушінің атауы;
9) əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат;
10) комиссияның дауыс беру нəтижесі жəне мынадай мəліметтер көрсетілген олар бой-

ынша қабылданған шешімдер:
біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың талаптарына (сатып алу ерекшеліктерін 

ескере отырып) сəйкес келетін/сəйкес келмейтін əлеуетті өнім берушінің атауы;
сатып алынатын тауарлардың атаулары, саны, бағасы жəне сомасы (бар болса) көрсетілген 

сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу жүзеге асырылатын 
əлеуетті өнім берушінің атауы;

11) сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді 
деп танылған тауарлардың атаулары.

3-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды өткізілмеді деп тану 
негіздемелері 

351. Сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу:
1) əлеуетті өнім берушінің құжаттары осы Қағидалардың талаптарына жəне сатып алу 

шарттарына сəйкес келмеген;
2) əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген сатып алуға қатысуға 

байланысты шектеулері болған;
3) əлеуетті өнім беруші сатып алу веб-порталы арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен 

сатып алуға қатысудан бас тартқан жағдайларда өткізілмеді деп танылады.
18-тарау. Өнім беру шарттарын жасасу жəне орындау

1-параграф. Өнім беру шартын жасасу
 352. Сатып алу қорытындысы шығарылғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бірыңғай дис-

трибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалған 
өнім беру шартының қол қойылған жобасын жеңімпазға, əлеуетті өнім берушіге жібереді. 

Бірыңғай дистрибьютор шарттың жобасымен бір мезгілде жеңімпазға:
1) «CT-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты (отандық тауар 

өндірушілер үшін);
2) екінші қаптамасының өлшеміне жəне салмағына; тасымалдау қорабындағы екінші 

қаптамаларының санына; тасымалдау қорабының өлшемі мен салмағына;тасымалдау жəне 
сақтау үшін паллеттерде тасымалдау қораптарын орналастыру нормаларына; талап етілетін 
сақтау жəне тасымалдау шарттарына қатысты өндіруші растаған дəрілік заттардың жəне 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір саудалық атауы бойынша ақпаратты ұсыну 
қажеттілігі туралы сұрау салуды жібереді. 

Жеңімпаз немесе өнім беруші бірыңғай дистрибьютор сұрау салуды жіберген сəттен ба-
стап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей бірыңғай дистрибьюторға сұрау салынған ақпаратты 
ұсынады.

353. Өнім беру шартының жобасын алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жеңімпаз, 
əлеуетті өнім беруші өнім беру шартына қол қояды жəне бірыңғай дистрибьюторға ұсынады 
немесе өнім беру шартының талаптарымен келіспейтіні немесе оған қол қоюдан бас тарта-
тыны туралы жазбаша хабарлайды.

Егер əлеуетті өнім беруші, жеңімпаз осы тармақта белгіленген мерзімде өнім беру шар-
тына қол қоймаса бірыңғай дистрибьютор жеңімпаз өнім беру шартын жасаудан жалтарған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған əлеуетті өнім берушіге қол қойылған 
өнім беру шартын жібереді. Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші оған өнім беру шартын 
берген күннен бастап үш жұмыс күні ішінде өнім беру шартына қол қояды жəне бірыңғай 
дистрибьюторға ұсынады.

354. Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, өнім 
беру шарты оған тараптар қол қойған кезден бастап күшіне енеді.

355. Өнім беру шартының жобасын дайындау кезінде бірыңғай дистрибьютор сатып 
алынатын дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың санын олардың сапа-
сын сақтау мақсатында өз қалауы бойынша (санын ұлғайту не азайту жағына қарай) екінші 
қаптамаға дейін дөңгелектейді.

356. Осы параграфта көзделген өнім беру шартына қойылатын талаптар аналогтары 
жоқ дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар бойынша шетелдік өндірушілермен 
(өндіруші зауыт) немесе отандық өндірушілермен жасалатын берудің азаматтық-құқықтық 
шарттарына қолданылмайды.

357. Өнім беру шартына өнім берушіні таңдауға негіз болып табылған ұсыныстың мазмұнын 
өзгертуі мүмкін (осы Қағидалардың 358-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда) 
қандай да бір өзгерістерді жəне (немесе) жаңа талаптарды енгізуге, оның ішінде өнім беру 
шартында көрсетілген тауардың саудалық атауын басқа тауардың саудалық атауымен 
өзгертуге жол берілмейді.

358. Өнім берушіні таңдау үшін негіз болып табылған сапасы жəне басқа да талаптары 
өзгермеген жағдайда жасалған өнім беру шартына: 

1) тараптардың өзара келісімі бойынша тауарларға бағаларды жəне тиісінше шарттың 
бағасын азайту бөлігінде;

2) тауарлардың көлемін өзгерту бөлігінде;
3) тауарға арналған тіркеу куəлігіне енгізілген өзгерістерге сəйкес келтіру бөлігінде;
4) тіркеу куəлігінің иесі жəне тауарға шекті баға өзгермеген кезде өндірушінің атауын өзгерту 

бөлігінде өзгерістер енгізуге жол беріледі.
359. Заңнамада белгіленген тəртіппен тиісті бюджеттер бекітілгеннен кейін тапсырыс 

берушілер бірыңғай дистрибьюторға ұсынған түзетілген өтінімде сатып алынатын дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың көлемдері азайтылған жағдайда, өнім 
беру шартына да беру көлемін тиісінше азайту бойынша жəне шарт сомасына мөлшерлес 
өзгерістер енгізіледі.

360. Бірыңғай дистрибьютор өнім беру шартына қол қойылғанға дейін жеңімпазбен неме-
се əлеуетті өнім берушімен өнім беру шартының бағасын төмендету мақсатында келіссөздер 
жүргізе алады. Жеңімпаз, əлеуетті өнім беруші мұндай төмендетумен келіспеуі мүмкін, бұл 
ретте бірыңғай дистрибьютор жеңімпазбен немесе əлеуетті өнім берушімен өнім беру шар-
тына қол қоюдан жалтара алмайды.

361. Осы Қағидалардың 352-тармағында белгіленген мерзімдерде жеткізілетін тауарларға 
отандық тауар өндіруші Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткілікті қайта 
өңдеу өлшемшарттарына сəйкес олардың толық өндірілгенін немесе жеткілікті қайта өңдеуге 
ұшырағанын растайтын «СТ-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификатты 
ұсынбаған жағдайда бірыңғай дистрибьютор өнім беру шартын бұзады.

2-параграф. Өнім беру шартын орындауды қамтамасыз ету
362. Бірыңғай дистрибьютор шартқа қол қойылғанға дейін шарттың орындалуын қамтамасыз 

ету тұрғысында əлеуетті өнім берушімен келіссөздер жүргізеді. 
Əлеуетті өнім беруші бірыңғай дистрибьютормен шарт жасаған кезде өнім беру шарты 

бағасының 3 %-ы (үш) мөлшерінде шарт бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз 
етудің мынадай тəсілдерінің бірін таңдай алады:

1) бірыңғай дистрибьютордың банк шотына енгізілетін кепілдікт  і ақшалай жарна;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша қағаз жеткізгіштегі 

банк кепілдігі;
3) өнім берушіге болашақта түсетін бірыңғай дистрибьютордың пайдасына ақшалай кепілдік. 
363. Өнім беру шартының орындалуын қамтамасыз етуді өнім беруші онымен жасалған 

өнім беру шарты бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындау кепілдігі ретінде ұсынады.
364. Өнім берушінің өнім беру шарты бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін 

үшінші тұлғаларда енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не бiр бөлiгiнде талап қою 
құқығының туындауына əкелетін іс-əрекеттерді жасауына жол берiлмейдi.

365. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету аналогтары жоқ дəрілік заттар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдар бойынша шетелдік өндірушілермен (дайындаушы зауытпен) шарттар 
жасалған жағдайда немесе егер өнім беру шартының сомасы тиісті қаржы жылына арналған 
айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспаса, енгізілмейді.

366. Өнім беру шарты бойынша өнім берушінің міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз 
етуді бірыңғай дистрибьютордың ұстап қалуына мынадай жағдайлар негіз болып табылады: 

1) өнім берушінің шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе тиісінше орындама-
уы бірыңғай дистрибьютордың шартты бір жақты тəртіппен бұзуына əкеп соғуы;

2) бұзушылықтар немесе өнім берушінің дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды немесе дəрілік заттардың жəне (немесе) медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың беру немесе өнім беру немесе бірнеше партиясын беруді шартта көзделген 
мерзімдерін бұзу сапалық мəнде мерзімінде жеткізілмеген дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың көлеміне қарамастан жиынтық мəнде күнтізбелік 90 ( тоқсан) 
күнді құрауы. 

 19-тарау. Инфекциялық жəне паразиттік аурулардың пайда болуы мен 
таралуының алдын алуға, төтенше жағдайларды болдырмауға жəне олардың салда-
рын жоюға арналған дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібі (сатып алудың ерекше тəрті бі)
367. Сатып алудың ерекше тəртібі:
1) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың пайда болуы мен таралуының алдын алу;
2) төтенше жағдайларды болдырмау жəне олардың салдарын жою қажеттілігі 

жағдайларында жүзеге асырылады.
368. Осы Қағидалардың 3-тарауында көзделген əлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік 

талаптары жəне тауарларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттар (келісімдер), сондай-ақ оларды іске асыру үшін қол қойылған 
халықаралық шарттар негізінде жүзеге асырылатын сатып алудың ерекше тəртібі тəсілімен 
сатып алуға қолданылмайды.

369. Сатып алудың ерекше тəртібінің мақсаттары үшін денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган:

1) сатып алудың ерекше тəртібіне жататын дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізбесін (тізімін) жəне көлемін;

2) кедендік тазарту бойынша шығыстарды қоса алғанда, дəрілік заттар мен медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың болжамды құнын (бағасын);

3) сатып алуды қаржыландыру көздерін айқындайды.
370. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар (келісімдер), 

сондай-ақ оларды іске асыру үшін қол қойылған халықаралық шарттар негізінде шетелдік 
жəне халықаралық коммерциялық емес ұйымдарға сатып алудың ерекше тəртібіне қатысуға 
рұқсат етіледі.

371. Қазақстан Республикасы ратификацияланған халықаралық шарттар шеңберінде 
жасалған шарттарда (келісімдерде) шарт сомасының жүз пайызы мөлшерінде аванстық (ал-
дын ала) төлем жасауға жол беріледі.

372. Сатып алудың ерекше тəртібін жүзеге асыру кезінде бірыңғай дистрибьютор əлеуетті 
өнім берушіден:

1) дəрілік заттардың жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың бағалары 
бойынша ұсынысты;

2) дəрілік заттардың жəне (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдардың Қазақстан 
Республикасында тіркелуін жəне осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға 
сəйкестігін растайтын құжаттарды, актілерді сұратады.

Қазақстан Республикасында тіркелмеген дəрілік заттарды жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сатып алу кезінде бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушіден 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасына əкелуге рұқсат 
құжаттарын сұратады. 

373. Сатып алудың ерекше тəртібінің шарты (келісімі) осы тараудың талаптары ескеріле 
отырып жасалады.

20-тарау. Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың өндірісін 
құруға жəне (немесе) жаңғыртуға ниеті бар əлеуетті өнім берушілерден берудің ұзақ 

мерзімді шарттары бойынша сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тəртібі
374. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шартта-

рын жасасуға конкурс өткізу мақсатында бірыңғай дистрибьютор дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасау бойынша əлеуетті өнім 
берушілердің өтініштерін ескере отырып алдын ала номенклатураны қалыптастырады жəне 
оны денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға бекіту үшін жібереді.

375. Алдын ала номенклатура əлеуетті өнім берушілердің өтініштеріндегі конкурс өткізілетін 
жылы қолданыстағы дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің бұрын 
жасалған ұзақ мерзімді шарттарының бары немесе жоғы көрсетілген дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың атауларын қамтиды.

Номенклатураға екі жəне одан да көп отандық тауар өндірушілер тіркеген дəрілік заттар, 
медициналық мақсаттағы бұйымдар енгізілмейді.

376. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың алдын ала номенклатурасын алған сəттен б астап он жұмыс күні 
ішінде бірыңғай дистрибьюторға дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
халықаралық патенттелмеген атауы немесе құрамы, техникалық сипаттамасы, дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың əрбір атауы бойынша беру кезеңінің 
ұзақтығы көрсетілген, формулярлық комиссия мақұлдаған бекітілген номенклатураны ұсынады.

377. Бірыңғай дистрибьютор берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасауға конкурс өткізу үшін 
бағалау комиссиясын (бұдан əрі – комиссия) құрады жəне оның құрамын бекітеді.

Комиссия берудің ұзақ мерзімді шарты жасалған немесе берудің ұзақ мерзімді шартын 
жасауға конкурс өткізілмеді деп танылған кезден бастап өз қызметін тоқтатады.

378. Комиссия құрамына:
1) дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналысы 

саласындағы мемлекеттік органның басшының орынбасарынан төмен емес қызметкерлері;
2) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 

органның фармацевтикалық өнеркəсіпке жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше басшысы-
нан төмен емес қызметкерлері;

3) мемлекеттік инвестициялық саясат жəне инвестицияларды қолдау саясаты саласындағы 
уəкілетті орг анның құрылымдық бөлімше басшысынан төмен емес қызметкерлері;

4) сараптама ұйымының дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканың мамандандырылған сараптамасы мəселелеріне жетекшілік ететін, 
құрылымдық бөлімше басшыларынан төмен емес қызметкерлері;

5) бірыңғай дистрибьютордың құрылымдық бөлімше басшыларынан төмен емес 
қызметкерлері;

6) «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кəсіпкерлер палатасыны ң қызметкерлері 
жəне (немесе) өкілдері;

7) денсаулық сақтау саласындағы үкіметтік емес қоғамдық бірлестіктердің қызметкерлері 
кіреді.

379. Комиссияның құрамына төраға, төрағаның орынбасары жəне комиссия мүшелері кіреді. 
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға жəне тоғыз адамнан кем болмауға тиіс. 
Комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді. Комиссияның хатшысы комиссия мүшесі 
болып табылмайды жəне комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы болмайды.

Дəрілік заттар, медициналық мақсаттығы бұйымдар жəне медициналық техника айналы-
сы саласындағы мемлекеттік органның басшының орынбасарынан төмен емес қызметкері 
комиссия төрағасы болып тағайындалады, бірыңғай дистрибьютордың басшысы төрағаның 
орынбасары болып тағайындалады.

380. Комиссия төрағасы оның қызметіне басшылық етеді, отырыстарында төрағалық етеді, 
жұмысты жоспарлайды жəне оның шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге 
асырады. Комиссия төрағасы болмаған уақытта оның функцияларын орынбасары атқарады.

381. Бірыңғай дистрибьютордың қызметкері комиссия хатшысы болып табылады, 
ол əлеуетті өнім берушілерден өтінімдер салынған конверттерді қабылдайды, комиссия 
отырысының күн тəртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттар мен материалдарды дай-
ындайды, комиссия отырысы өткеннен кейін оның хаттамаларын ресімдейді, келіп түскен 
өтінімдерді жəне конверттерді ашу рəсіміне қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім берушілерді 

тіркеу журналдарын жүргізеді, оларда əлеуетті өнім берушілердің өтінімдер салынған 
конверттерді ұсыну уақыты мен күні, əлеуетті өнім берушінің уəкілетті өкілінің (өтінім салынған 
конвертті ұсынған жəне конверттерді ашу рəсіміне қатысқан адамның) тегі, аты, əкесінің аты 
көрсетіледі. Ке   ліп түскен өтінімдерді жəне конверттерді ашу рəсіміне қатысуға ниет білдірген 
əлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналдары тігілген, беттері нөмірленген болуға, соңғы 
пар   ағына бірыңғай дистрибьютордың уəкілетті адамының қолы қойылуға тиіс.

382. Комиссия отырысы комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысуы 
шартымен өткізіледі.

Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады жəне егер қатысып отырған 
комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі. 
Дауыстар тең болған жағдайда, комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда, 
төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданған болып есептеледі.

383. Қажет болған кезде комиссия конкурстың талаптарына өтінімнің сəйкестігін бағалау 
үшін тиісті саладан сарапшыны (-ларды) тарта алады. Сарапшының комиссия шешім 
қабылдаған кезде дауыс беруге құқығы болмайды.

3 84 Сараптамалық қорытынды ұсынымдық сипатқа ие жəне өтінімдерді бағалау кезінде 
ескеріледі, жазбаша түрд е ресімделеді, сарапшы қол қояды жəне комиссия отырысының 
хаттамасына қоса беріледі.

385. Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушілер өтінімдерін ұсынудың соңғы күніне 
дейін кемінде күнтізбелік 20 (жиырма) күн қалғанда өзінің интернет-ресурсына мемлекеттік 
жəне орыс тілдерінде берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс өткізілетіні туралы ха-
барландыру орналастырады.

386. Берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс өткізілетіні туралы хабарландыру 
мынадай мəліметтерді қамтиды:

1) бірыңғай дистрибьютордың атауы, мекенжайы жəне банктік деректемелері;
2) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың халықаралық патенттел-

меген атауы немесе құрамы жəне олардың  техникалық сипаттамалары көрсетілген дəрілік 
заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың номенклатурасы;

3) берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурсқа қатысу үшін өтінімдерді қабылдаудың 
аяқталатын күні, уақыты жəне орны;

4) өтінімдер салынған конверттерді ашу күні, уақыты жəне орны.
387. Берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурсқа қатысуға ниет білдірген əлеуетті 

өнім беруші өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін бірыңғай дистрибьюторға 
өтінімді мынадай құжаттар тізбесіне сəйкес ұсынады:

1) дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың атаулары (лоттар) көрсетілген 
жəне өтінімге денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша қоса 
берілетін құжаттардың тізімдемесі қоса берілген денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті ор-
ган бекіткен нысан бойынша конкурсқа қатысуға арналған өтінім;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;
3) заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 

қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

4) техникалық-экономикалық негіздеме жəне (немесе) бизнес-жоспар мынадай бөлімдерден 
тұрады, ол;

инвестициялық жобаның мақсаты жəне операторы туралы ақпарат;
инвестициялық жобаның құны жəне қаржыландыру көздері туралы ақпарат;
Қазақстан Республикасында жəне (немесе) басқа да елдерде дəрілік заттарды, 

медициналық мақсаттағы бұйымдарды тіркеу туралы ақпарат, сондай-ақ тіркеу куəлігінің 
нөмірлері мен күндері көрсетілген өндірілетін дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың тізімі;

өндіруге жоспарланатын дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың тізімі;
өнімді өткізу бағдарламасын қоса алғанда, коммерциялық бөлімі; технологияның сипаттама-

сын қоса алғанда, техникалық бөлімі мен сипаттамасы бар технологиялық жабдықтың тізбесі;
экологиялық бөлім;
қаржы бөлімі;
əлеуметтік-экономикалық бөлім;
жобалық тəуекелдер туралы ақпарат; 
дəрілік з аттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар өндірісін құру жəне (немесе) жаңғырту 

бойынша инвестициялық жобаны іске асыру мерзімдері жəне кезеңдері туралы ақпарат;
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша дəрілік заттардың, 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың өндірісін құру жəне (немесе) жаңғырту бойынша 
инвестициялық жобаны іске асырудың тоқсан бойынша кестесі;

əрбір атауы бойынша дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беру 
кезеңінің басталу күндері туралы ақпарат;

инфрақұрылым туралы ақпарат;
5) конкурсты хабарлау күнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-

порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің бар-
жоғы туралы мəліметтер жатады.

Өтінімдер дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығару бойынша 
əртүрлі өндірістік желілерге ұсынылған жағдайда техникалық-экономикалық негіздемедегі 
жəне (немесе) бизнес-жоспардағы ақпарат əрбір өндірістік желі бойынша бөлек көрсетіледі.

388. Өтінімді əлеуетті өнім беруші екі конвертте  – түпнұсқада жəне көшірмеде, желімделген 
түрде, тігілген, беттері нөмірленген, соңғы бетін əлеуетті өнім берушінің уəкілетті адамы 
куəландырған түрде ұсынады, түпнұсқасы жəне көшірмелері, əлеуетті өнім берушінің заңды 
мекенжайы жəне атауы көрсетілген конверттер бірыңғай дистрибьюторға хабарландыруда 
көрсетілген мекенжай бойынша жіберілуге, «Берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға арналған 
конкурс» жəне «_______ дейін ашпаңыз (хабарландыруда көрсетілген конверттерді ашу күні 
мен уақыты   көрсетіледі)» деген сөздерді қамтуға тиіс.

389. Əлеуетті өнім беруші өтінімді ұсыну мерзімі өткенге дейін өз өтінімін өзгерте неме-
се кері қайтара алады. Өтінімді кері қайтару туралы əлеуетті өнім берушінің хабарламасы 
өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімінен кешіктірмей жазбаша нысанда бірыңғай дистрибьюторға 
жіберілуге тиіс.

390. Оларды ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін берілген, желімделген, сондай-ақ бір 
конвертте ұсынылған өтінімді конкурстық комиссияның хатшысы қабылдамайды. 

391. Тігілмеген немесе беттері нөмірленбеген немесе соңғы бетін уəкілетті адам 
куəландырмаған өтінім анықталған (конверттерді аш у) кезде əлеуетті өнім берушінің уəкілетті 
адамына қайтарылады. Конверттерді ашу рəсімі кезінде əлеуетті өнім берушінің уəкілетті ада-
мы болмаған жағдайда комиссияның хатшысы пошта жөнелтілімі арқылы өтінімді қайтарады. 

392. Өтінімдер салынған конверттерді комиссия хабарландыруда көрсетілген уақытта, 
күні жəне орында ашады.

Əлеуетті өнім беруші жəне (немесе) оның уəкілетті өкілі өтінімдер салынған конверттерді 
ашу кезінде қатыса алады. 

Əлеуетті өнім берушілер жəне олардың уəкілетті өкілдері комиссияны конкурсқа қатысуға 
өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімін жазу үшін пайдалануға ниет етіп отырған ауди-
ожазба мен бейнетүсірілімнің техникалық құралдары туралы хабардар етеді. 

393. Өтінімдер салынған конверттерді ашқан кезде комиссия хатшысы қатысушы адамдарға 
конкурсқа қатысып жатқан əлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайын, əлеуетті өнім 
берушілердің өтінімдерінде берілген дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
(лоттардың нөмірлерін) атауын жариялайды. Бұл ақпарат өтінімдер салынған конверттерді ашу 
хаттамасында көрсетіледі, ол конверттерді ашу күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсында жарияланады.

394. Комиссия хатшысы конверттерді ашу рəсім інен кейін үш жұмыс күні ішінде 
индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті органға 
өтінімдердің көшірмелерін салалық қорытындыны алу үшін жібереді.

395. Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
орган өтінімдердің көшірмесін алған сəттен бастап жиырма жұмыс күні ішінде бірыңғай 
дистрибьюторға инвестициялық жоба орынды немесе орынсыз деген салалық қорытындыны 
комиссияның одан əрі қарауы үшін жібереді.

396. Салалық қорытынды техникалық-экономикалық негіздеме жəне (немесе) мынадай 
өлшемшарттар бойынша бизнес-жоспар негізінде беріледі: жобаның пысықталу дəрежесі, 
қаржыландыру көздері, тиісінше нысаналы пайдаланылатын жер учаскесімен қамтамасыз 
етілуі.

397. Комиссия ұсынылған құжаттардың осы Қағидалардың талаптарына сəйкессіздігін 
анықтаған жағдайда мұндай əлеуетті өнім берушілерге бірыңғай дистрибьютордың интер-
нет-ресурсына ескертулер хаттамасы орналастырылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
өтінімдерді сəйкес келтіру құқығын береді.

398. Өтінімдерінде сəйкессіздіктер бар əлеуетті өнім берушілер, сондай-ақ ең жоғары баға 
жеңілдігін айқындау рəсімін өткізу уақыты мен орны туралы мəліметтерді қамтитын ескертулер 
хаттамасы индустриялық-инновациялық қызм етті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 
органның салалық қорытындысы алынған күннен кейін келесі күннен бастап жиырма жұмыс 
күні ішінде жасалады.

399. Олар бойынша осы тараудың талаптарына сəйкес кері қайтарылмаған екі жəне 
одан да көп өтінім ұсынылған (лотта бəсекелестік орта болған жағдайда) дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың (лоттардың) атаулары бойынша жеңімпазды комис-
сия балдық жүйемен айқындайды.

400. Əлеуетті өнім берушілердің өтінімдеріне мынадай бағалау өлшемшарттары (балдық 
жүйе) қолданылады:

1) инвестициялық жобаны іске асыруды толық өтейтін қаржы құралдарының болуын растау:
инвестициялық жобаның іске асырылуын толық жабатын өзінің қаржы қаражаты (əлеуетті 

өнім берушінің шотында тиісті қаржы қаражатының бар-жоғы туралы банктің анықтамасы, 
актілермен жəне/немесе қаржы құжаттарымен расталған мүлікті сатып алу-сату шартта-
ры) – 2 балл;

инвестициялық жобаны іске асыруды толықтай өтейтін қаржы қаражаты (қарыз берушіде 
осындай қаражаттың бар болуы туралы растайтын құжаттарды қоса бере отырып, қаржы 
қаражаты қарызының шарты, кредиттік лимит беру туралы шарт) – 1 балл;

2) əлеуетті өнім берушінің немесе оның құрылтайшысының (қатысушысының) Қазақстан 
Республикасынан тыс жердегі бес жылдан астам фармацевтикалық өндіріс тəжірибесі (дəрілік 
заттарды немесе медициналық мақсаттағы бұйым өндіруге рұқсат беретін лицензия немесе 
құжат) – 2 балл;

3) əлеуетті өнім берушінің немесе оның құрылтайшысының (қатысушысының) Қазақстан 
Республикасының аумағындағы бес жылдан астам фармацевтикалық өндіріс тəжірибесі 
(дəрілік заттарды немесе медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге рұқсат беретін ли-
цензия немесе құжат) – 3 балл;

4) дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар өндірісін құру жəне (немесе) жаңғырту 
үшін пайдаланылатын жер учаскесінің бар-жоғы туралы растау:

меншігінде (инвестициялық жобаға сəйкес келетін нысаналы мақсаты көрсетілген жер 
учаскесіне акт, жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) жəне конкурс 
жарияланған күннен ерте берілген оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама) – 2 балл;

жалдауда, сенімг ерлік басқаруда, уақытша жерді пайдалануда (инвестициялық жобаға 
сəйкес келетін нысаналы мақсаты көрсетілген жер учаскесіне акті) немесе жер учаскесін бөлу 
туралы жергілікті атқарушы органның оң шешімі – 1 балл;

5) өндіріс циклы бойынша:
толықтай Қазақстанда шығарылған дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар 

өндірісі (Қазақстан Республикасының аумағында шығарылатын өнімдерден ғана Қазақстанда 
өндірілген дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар) – 3 балл.

 «СТ-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификаты бар дəрілік заттар/
медициналық мақсаттағы бұйымдар осы тармақ бойынша жалпы негізде, өндірістік циклға 
сəйкес бағаланады.

401. Балл алу үшін барлық құжаттар түпнұсқада немесе нотариат куəландырған көшірмелері 
ұсынылады.

402. Қағидалардың осы тарауының талаптарына сəйкес келетін жəне осы Қағидалардың 
400-тармағында көзделген əрбір бағалау өлшемшарты бойынша балдарды қосу арқылы 
өтінімде көрсетілген лоттар бойынша ең көп балл жинаған əлеуетті өнім беруші жеңімпаз 
деп танылады.

Бір лот бойынша бірнеше əлеуетті өнім берушілердің балдары тең болған жағдайда ко-
миссия жеңімпазды ең жоғары бағалық жеңілдік бойынша айқындайды.

403. Ең жоғары шартты бағалық жеңілдікті айқындау рəсімі ескертулер хаттамасында 
көрсетілген уақытта, күні жəне орында өткізіледі. Шартты бағалық жеңілдіктің ең төменгі 
қадамы үш пайызды құрайды.

404. Əлеуетті өнім берушінің бастапқы бағалық жеңілдігі лот бойынша шартты бағалық 
жеңілдік көрсетілген бірінші басшының немесе осындай шартты бағалық жеңілдікке қол қоюға 
уəкілетті адамның қолы қойылып, жазбаша ұсынылады.

405. Əлеуетті өнім беруші қандай да бір лот бойынша бастапқы бағалық жеңілдікті 
ұсынбаған жағдайда əлеуетті өнім беруші осы лот бойынша түпкілікті бағалық жеңілдікті ұсыну 
мүмкіндігінен айырылады жəне тиісті лот бойынша ең жоғары бағалық жеңілдікті айқындау 
рəсіміне қатысудан шеттетіледі.

406. Егер тиісті лот бойынша ең жоғары бағалық жеңілдікті айқындау рəсімінен шеттету 
нəтижесінде бір ғана əлеуетті өнім беруші қалса, соңғысы жеңімпаз деп танылады.

407. Комиссия хатшысы əлеуетті өнім берушілер ұсынған барлық шартты бағалық 
жеңілдіктерді, оның ішінде лот бойынша ең жоғары шартты бағалық жеңілдікті хабарлайды 
жəне оларға бастапқы шартты бағалық жеңілдікті ұлғайтуды ұсынады.

408. Түпкілікті шартты бағалық жеңілдіктерді қабылдау уақыты комиссия хатшысының 
осындай бағалық жеңілдіктерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарлаған сəтінен бастап 
бес минутты құрайды.

40  9. Егер бастапқы бағалық жеңілдікті ұсынған əлеуетті өнім беруші түпкілікті бағалық 
жеңілдікті ұсынбаса, комиссия оның бастапқы бағалық жеңілдігін түпкілікті ретінде қабылдайды.

410. Комиссия:
1) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейтін өтінім ұсынылған;
2) осы Қағидаларда белгіленген инвестициялық жобаны іске асырудың мерзімі асырылған;
3) индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уəкілетті 

органның инвестициялық жобаны іске асырудың орынсыздығы туралы салалық қорытындысы 
алынған жағдайларда тұтастай немесе жекелеген лоттар бөлігінде өтінімді қайтарады.

411. Берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс тұтас немесе жекелеген лоттар 
бөлігінде:

1) лот бойынша бір де бір өтінім ұсынылмаған;
2) лот бойынша барлық өтінімдер қайтарылған;
3) ол осы тараудың талаптарына сəйкес келген жағдайда онымен конкурс өткізбей берудің 

ұзақ мерзімді шарты жасалатын əлеуетті өнім беруші бір ғана өтінім ұсынған жағдайларда 
өткізілмеді деп танылады.

412. Комиссия қорытынды шығарады жəне мынадай:
1) лот бойынша бір де бір өтінімнің ұсынылмағаны туралы;
2) өтінім берілген дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар (лоттары көрсетілген), 

əрбір лот бойынша жиналған балдар саны, олармен бірыңғай дистрибьютор ұзақ мерзімді 
шарт жасайтын əрбір лот бойынша жеңімпаздар көрсетілген əлеуетті өнім берушілер туралы;

3) өтінімдері негіздемесі көрсетіле отырып қайтарылған əлеуетті өнім берушілер туралы;
4) ол осы тараудың талаптарына сəйкес келген жағдайда онымен конкурс өткізбей берудің 

ұзақ мерзімді шарты жасалатын əлеуетті өнім берушінің бір ғана өтінім ұсынғаны туралы 
ақпаратты қамтитын хаттамаға қол қояды.

413. Бірыңғай дистрибьютор қорытындылар хаттамасының негізінде оған қол қойылған 
сəттен бастап он жұмыс күні ішінде берудің ұзақ мерзімді шартын жасасады. Бұл ретте өтінім 
берудің ұзақ мерзімді шартының ажырамас бөлігі болып табылады.

414. Берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды беру б  асталғанға дейін бірыңғай дистрибьютор оларды осы Қағидаларда 
белгілеген тəсілдермен сатып алады.

415. Ұзақ мерзімді шарт жасалған кезден бастап жəне берудің ұзақ мерзімді шартында 
көзделген объектіні пайдалануға беру/жаңғырту күні арасындағы кезең екі жылдан аспауға 
тиіс. Көрсетілген мерзімі асырылған жəне өнім беруші объектіні пайдалануға беру туралы 
актіні/жаңғырту туралы егжей-тегжейлі есеппен бірге хабарламаны көрсетілген кезең аяқталған 
сəттен бастап он жұмыс күні ішінде ұсынбаған жағдайда, бірыңғай дистрибьютор біржақты 
тəртіппен берудің ұзақ мерзімді шартын бұзады.

416. Объектіні пайдалануға беру/жаңғырту сəтінен бастап жəне дəрілік заттарды, 
медициналық мақсаттағы бұйымдарды беру басталған күн арасындағы кезең объектіні 
пайдалануға беру актісі/жаңғырту туралы егжей-тегжейлі есеппен бірге хабарлама ұсынылған 
кезден бастап есептелетін берудің ұзақ мерзімді шартында көзделген үш жылдан аспауға тиіс.

Осы тармақтың талаптары осы Қағидалар күшіне енгенге дейін туындаған құқықтық 
қатынастарға да қолданылады.

417. Өнім беруші дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беруге дайын 
екендігі туралы бірыңғай дистрибьюторды хабардар етеді. 

Бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға өнім берушілердің 
дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беруге дайын екендігі туралы 
ақпаратты тауарлардың атаулары мен сипаттамасын көрсетіп бірыңғай дистрибьютордың 
тізіміне қосу үшін жібереді. 

Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 352-тармағының екінші 
бөлігінде көрсетілген ақпаратты бірыңғай дистрибьютордан алғаннан кейін күнтізбелік 20 күн 
ішінде бірыңғай дистрибьюторға өнім берушілермен тауарды беру бойынша қосымша келісім 
жасасу үшін бірыңғай дистрибьютордың бекітілген тізімін жібереді. 

418. беруді бастау күні бірыңғай дистрибьюторға мынадай құжаттар:
1) фармацевтикалық қызметке лицензия;
2) дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға тиісті тіркеу куəліктері;
3) «СТ-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат;
4) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіру үшін «Техникалық рет-

теу туралы» 2004 жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген 
тəртіппен ИСО 13485 сапаны басқару жүйесі стандартының талаптарына сəйкес тиісті өндірістік 
практика (GМP) стандарттарының енгізілуін растайтын құжат ұсынылғаннан кейін басталады.

419. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша тіркеу куəлігіне 
сəйкес дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың техникалық сипаттамасы 
бөлігінде дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шар-
тына өзгерістер енгізілуі мүмкін.

420. Берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 

бұйымдарды сатып алу тиісті қаржы жылына өнім берушінің бірыңғай дистрибьюторға өтініш 
берген сəтінен бастап жүзеге асырылады. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы 
бұйымдарды сатып алу тиісті қаржы жылына жүзеге асырылған жағдайда, онда берудің ұзақ 
мерзімді шарттары бойынша сатып алу келесі қаржы жылы жүзеге асырылады.

421. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шарт-
тары бойынша олардың қолданылу мерзімі ішінде сатып алу дəрілік заттардың, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардың көлемі, бағасы, беру міндеттемелері мен талаптарының орындалуын 
қамтамасыз ету көрсетілген тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімді жасау жолымен: 

1) дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар бірыңғай дистрибьютордың тізіміне 
қосылған;

2) тапсырыс берушілер дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға өтінімдер 
ұсынған; 

3) өнім беруші осы Қағидалардың 3 жəне 4-тарауларының талаптарына сəйкестігін растаған;
4) «СТ-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат, сондай-ақ тиісті 

өндірістік практика талаптарына (GMP) сəйкес дəрілік заттарды өндіруге жəне/немесе 
халықаралық стандарт талап тарына сəйкес медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіруге 
арналған сертификат ұсынылған;

5) беру кестесі ұсынылған кезде тиісті қаржы жылына жүзеге асырылады.
422. Қосымша келісімге қол қою тиісті қаржы жылына арналған берудің түпкілікті бағасын 

айқындау бойынша келі ссөздер жүргізіледі.
423. Мыналар:
1) осы Қағидаларда белгіленген инвестициялық жобаны іске асыру мерзімінің асырылуы;
2) берудің ұзақ мерзімді шартында көзделген міндеттемелердің бұзылуы;
3) беру басталғанға дейін өндіруден жəне беруден бас тарту не беру басталған күннен 

бастап қатарынан екі жыл бойы беруден бас тарту;
4) инвестициялық жобаны іске асыру кестесінің бұзылуы;
5) оны ұсыну берудің ұзақ мерзімді шартында көзделген инвестициялық жобаны іске асыру 

барысы туралы жартыжылдық есептің уақтылы ұсынылмауы;
6) уəкілетті органның дəрілік заттың дəлелденбеген клиникалық тиімділігі туралы құжаты 

өнім беру шартын бұзу үшін негіз болып табылады.
Берудің ұзақ мерзімді шарты осы тармақта көзделген негіздемелер бойынша бұзылған 

жағдайда, оны дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың жеке позициялары 
бойынша ішінара бұзуға жол беріледі.

424. Берудің ұзақ мерзімді шарты бұзылған жағдайда дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды бірыңғай дистрибьютор осы Қағидаларда көзделген 
тəсілдермен жүзеге асырады.

21-тарау. Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың өндірісі бар 
əлеуетті өнім берушілерден берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша сатып алуды 

жүзеге асырудың ерекше тəртібі
425. Дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың өндірісі бар əлеуетті өнім 

берушілермен дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді 
шартын жасау олар бойынша берудің ұзақ мерзімді шартын жасау мүмкін болатын жəне бұрын 
жасалған берудің ұзақ мерзімді шарттары жоқ дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың атауы көрсетілген денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
бірыңғай дистрибьютор тізімін алынғаннан кейін жүзеге асырылады. 

426. Егер сатып алуды өткізу туралы хабарландыру орналастырылған кезеңге екі жəне 
одан да көп отандық тауар өндіруші дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
тіркеген жағдайда берудің ұзақ мерзімді шартын жасау мүмкін болмайды.

427. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шартын 
жасасуға үміткер əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік тендердің нəтижелері бойынша: 

1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган немесе сертификатпен белгіленген 
тəртіппен берілген дəрілік заттар үшін тиісті өндірістік практика (GMP) стандартының талап-
тарына объектінің сəйкестігі туралы сертификатты немесе «Техникалық реттеу туралы» 2004 
жылғы 9 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тəртіппен берілген 
медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін ИСО 13485 сапаны басқару жүйесі стандартының 
талаптарына объектінің сəйкестігі туралы сертификатты;

2) рұқсаттар жəне хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
алынған дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық 
техниканы өндіру бойынша фармацевтикалық қызметті жүзеге асыруға арналған рұқсатты 
(лицензияны);

3) Кодекстің ережелеріне жəн е өндіруші ретінде отандық тауар өндіруші көрсетілген 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіпке сəйкес берілген отандық 
өндірушінің тауарына тіркеу куəлігін ұсына отырып, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган бекіткен нысан бойынша толтырылатын тендерлік өтінімде берудің ұзақ мерзімді шар-
тын жасауға дайын лоттарды қосымша көрсетеді.

428. Екі кезеңдік рəсімдер пайдаланыла отырып, өткізілген тендер жеңімпазы тендердің 
қорытындысы шығарылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шартын жасасу үшін бірыңғай дистрибьюторға 
беру көлемдерін, мерзімдерін жəне шарттарын көрсете отырып, дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды беру кестесін ұсынады.

429. Бірыңғай дистрибьютор тендер жеңімпазынан дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды беру кестесін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде əлеуетті 
өнім берушіге қол қойылған берудің ұзақ мерзімді шартын жібереді.

430. Егер тендер жеңімпазы бірыңғай дистрибьюторға дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды беру кестесін ұсынбаса, онда бірыңғай дистрибьютор онымен жаса-
латын берудің ұзақ мерзімді шартына қол қоюдан бас тартуға тиіс.

431. Бірыңғай дистрибьютор:
1) дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар бірыңғай дистрибьютордың тізіміне 

қосылған;
2) тапсырыс берушілер дəрілік заттарға, медициналық мақсаттағы бұйымдарға өтінімдер 

ұсынған;
3) өнім беруші осы Қағидалардың 3 жəне 4-тарауларының талаптарына сəйкестігін растаған;
4) жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағында тауарды жеткілікті 

қайта өңдеу өлшемшарттарына сəйкес толық өндірілгенін немесе жеткілікті қайта өңделгендігін 
растайтын олардың «СТ-KZ» ішкі айналыс үшін шығу тегін растайтын сертификаты, сондай-
ақ тиісті өндірістік практика (GMP) талаптарына сəйкес дəрілік заттарды өндіруге арналған 
сертификат жəне/немесе техникалық реттеу саласындағы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен медициналық мақсаттағы бұйымдар үшін ИСО 13485 
сапаны басқару жүйесінің стандартына сəйкес медициналық мақсаттағы бұйымдарды өндіру 
сертификаты ұсынылған;

5) беру кестесі ұсынылған кезде əрбір қаржы жылы дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша оның қолданылу мерзімі 
ішінде, тиісті қаржы жылына көлемін, бағасын, міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуді 
жəне дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды беру шарттарын көрсете оты-
рып, қосымша келісім жасасу жолымен сатып алуды жүзеге асырады.

432. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды берудің ұзақ мерзімді 
шартын бұзуға:

1) берудің ұзақ мерзімді шартында көзделген міндеттемелердің бұзылуы;
2) өндіруден жəне беруден бас тарту;
3) өнім берушінің дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдардың өндірісін 

тоқтатуы;
4) дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар атауларының бірыңғай 

дистрибьютордың тізімінен алып та сталуы негіз болып табылады.
Қағидалардың осы тармағында көзделген негіздер бойынша берудің ұзақ мерзімді шарты 

бұзылған жағдайда, оны берудің ұзақ мерзімді шартының тізімінен алып тастауға жататын 
дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың позициялары бойынша 
ішінара бұзуға жол беріледі.

433. Отандық өндіруші беруден бас тартқан жағдайда, бірыңғай дистрибьютор дəрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды осы Қағидаларда көзделген 
тəсілдермен жүзеге асырады.

22-тарау. Медициналық техниканың өндірісі бар əлеуетті өнім 
берушілерден берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша сатып алуды жүзеге 

асырудың ерекше тəртібі
434. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша медициналық 

техниканы сатып алуды дайындау жəне ұйымдастыру мақсатында денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган лизинг берушіге медициналық техниканың тізбесін, сатып 
алынатын медициналық техниканың əрбір атауы бойынша болжамды бағасын қамтитын 
ақпаратты ұсынады.

435. Отандық тауар өндірушілер сараптамалық бағалауды жүргізу үшін лизинг берушіден 
тиісті сұрау салуды алған кезден бастап бес жұмыс күні ішінде лизинг берушіге өндіретін 
медициналық техниканың тізбесін, техникалық ерекшелігін жəне өндіруге жеткілікті, бірақ 
күнтізбелік бір жүз елу күннен аспайтын беру мерзімін, бір бірлікке жəне медициналық 
техниканың əрбір атауы бойынша жиынтықтау бөлінісінде ұсынылатын құнын көрсете отырып 
жиынтығын, лицензиясын (бар болса) ұсынады.

436. Лизинг беруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган осы Қағидалардың 
434-тармағында көрсетілген ақпаратты ұсынған, сондай-ақ отандық тауар өндірушілер осы 
Қағидалардың 435-тармағында көрсетілген ақпаратты ұсынған кезден бастап жиырма жұмыс 
күні ішінде отандық тауар өндірушілер дайындайтын медициналық техниканы айқындау 
бөлігінде медициналық техниканың ұсынылған атауларына, оңтайлы техникалық сипаттамасы-
на, əрбір атауы жəне жиынтық бөлігінде медициналық техниканың құнына, беру мерзімдеріне, 
сатып алынатын медициналық те хниканы отандық тауар өндірушілер дайындайтын техника-
мен ауыстыру мүмкіндігіне сараптамалық бағалау жүргізеді жəне оның нəтижелері бойынша 
сараптамалық қорытындының ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық ерекшелікті 
бекіте отырып, сараптамалық қорытындыны шығарады.

437. Лизинг беруші сараптама қорытындысы шыққан кезден бастап үш жұмыс күні ішінде 
медициналық техниканың əрбір атауы бойынша бір бірлігі үшін жəне жиынтықтау бөлігінде 
шекті бағасын көрсете отырып, техникалық ерекшелікпен бірге тігілген, бекітілген сараптамалық 
қорытындыны денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға жібереді.

438. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган лизинг берушіден техникалық 
ерекшелікпен бірге тігілген сараптамалық қорытындыны алған сəттен бастап он жұмыс күні 
ішінде бірыңғай дистрибьюторға отандық тауар өндірушілердің медициналық техникасының 
тізбесін, əрбір атауы бойынша техникалық сипаттамаларын, əрбір атауы бойынша бірлігі үшін 
жəне жиынтықтау бөлігінде шекті бағасын, медициналық техниканы беру кезеңінің ұзақтығын 
қамтуға тиіс берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу жөніндегі өтініштерін ескере отырып, 
берудің ұзақ мерзімді шарты бойынша сатып алынуға жататын медициналық техниканың 
бекітілген тізбесін жібереді.

439. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасауға конкурс өткізу 
мынадай жүйелі кезеңдердің жиынтығын білдіреді:

комиссияны құру, комиссияның хатшысын айқындау;
конкурс өткізу туралы хабарландыру;
конкурстық өтінімдерді қабылдау жəне алдын ала қарау;
конкурстық өтінімдерге толықтыруларды қабылдау жəне қарау қажет болғанда сарапшыны(-

ларды) тарту;
ең жоғары бағалық жеңілдікті ұсыну рəсіміне (бұдан əрі – аукцион) жіберілген əлеуетті 

өнім берушілерді айқындау;
əлеуетті өнім берушілердің бағалық жеңілдігін салыстыру арқылы аукцион өткізу;
медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасу.
440. Берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасауға конкурс өткізу, конкурстық комиссияның 

(бұдан əрі – комиссия), сараптамалық комиссияның құрамын бекіту, комиссия хатшысын 
тағайындау туралы шешім бірыңғай дистрибьютордың бірінші басшысының бұйрығы түрінде 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органнан берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша 
сатып алынуға жататын медициналық техниканың бекітілген тізбесін алған сəттен бастап он 
жұмыс күні ішінде ресімделеді.

441. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасауға конкурс өткізу 
үшін бірыңғай дистрибьютор комиссия, сараптамалық комиссия құрады жəне олардың 
құрамын бекітеді.

442. Комиссия өз қызметін медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарты жасалған 
сəттен не медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс өткізілмеді 
деп танылған сəттен бастап тоқтатады.

443. Комиссия құрамына:
1) медициналық техниканы қамтамасыз ету мəселелеріне жетекшілік ететін құрылымдық 

бөлімше басшысынан төмен емес басшы, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның 
қызметкерлері (келісім бойынша);

2) бірыңғай дистрибьютордың басшылары, қызметкерлері;
3) лизинг берушінің басшысы, қызметкерлері (келісім бойынша);
4) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган фармацевтикалық немесе медициналық 

өнеркəсіп бойынша аккредиттеген бейінді қауымдастықтардың басшының орынбасарынан 
төмен емес өкілдері (келісім бойынша);

5) «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық кəсіпкерлер палатасының құрылымдық 
бөлімшесі басшысының орынбасарынан (келісім бойынша) төмен емес өкілдері кіреді.

444. Комиссия құрамына төраға, төрағаның орынбасары жəне комиссия мүшелері кіреді. 
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға жəне бес адамнан кем болмауға жəне он 
үш адамнан артық болмауға тиіс. Комиссияның шешімдері хаттамамен ресімделеді. Комиссия 
хатшысы комиссия мүшесі болып табылмайды жəне комиссия шешім қабылдаған кезде да-
уыс беру құқығы болмайды.

445. Комиссия төрағасы болып бірыңғай дистрибьютордың бірінші басшысы, комиссия 
төрағасының орынбасары болып дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканың айналысы саласындағы уəкілетті органның басшысы айқындалады.

446. Комиссия төрағасы оның қызметіне басшылық етеді, отырыстарда төрағалық етеді, 
жұмысты жоспарлайды жəне оның шешімдерінің іске асырылуын жалпы бақылауды жүзеге 
асырады. Комиссия төрағасы болмаған уақытта оның функцияларын орынбасары атқарады.

447. Комиссия хатшысы бірыңғай дистрибьютордың қызметкері болып табылады, 
ол əлеуетті өнім берушілерден өтінімдер салынған конверттерді қабылдайды, комиссия 
отырысының күн тəртібі бойынша ұсыныстарды, қажетті құжаттар мен материалдарды дай-
ындайды, комиссия отырысы өткізілгеннен кейін оның хаттамаларын рəсімдейді, келіп түскен 
өтінімдерді жəне өтінім салынған конверттерді ашу рəсіміне қатысуға ниет білдірген əлеуетті 
өнім берушілерді тіркеу журналын жүргізеді, онда əлеуетті өнім берушілердің өтінімдері 
салынған конверттерді ұсыну уақыты мен күні, əлеуетті өнім берушінің уəкілетті өкілінің (өтінім 
салынған конвертті ұсынған жəне конверттерді ашу рəсіміне қатысатын адамның) тегі, аты, 
əкесінің аты көрсетіледі. Келіп түскен өтінімдерді жəне конверттерді ашу рəсіміне қатысуға 
ниет білдірген əлеуетті өнім берушілерді тіркеу журналдары тігілуге, беттері нөмірленуге, 
соңғы беті бірыңғай дистрибьютордың уəкілетті адамының қолымен куəландырылуға тиіс.

448. Комиссия отырыстары комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі 
қатысқан жағдайда өткізіледі. 

449. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады жəне егер қатысып 
отырған комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп 
есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссияның төрағасы немесе ол болмаған 
жағдайда, төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданған болып есептеледі

450. Қажет болған кезде бірыңғай дистрибьютор бейінді мамандықтардан сарапшыны 
немесе сарапшыларды тартады.

451. Сарапшылар ретінде медициналық техниканың сұрау салынған үлгісінің бейіні бой-
ынша мамандар жəне (немесе) денсаулық сақтау ұйымының мамандары не медициналық 
техниканы сараптауды жүзеге асыруға аккредиттелген ұйымдардың сарапшылары тартылады.

452. Сарапшы əлеуетті өнім берушілер ұсынатын медициналық техниканың сатып алы-
натын медициналық техниканың тізіміне сəйкес техникалық сипаттамалардың талаптарына 
сəйкестігі бойынша сараптамалық қорытынды береді жəне комиссия шешім қабылдаған кезде 
оның дауыс беру құқығы болмайды. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, 
оған сарапшы қол қояды жəне комиссия отырысының хаттамасына қоса беріледі. Сараптамалық 
қорытынды əлеуетті өнім берушінің өтінімін ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсіміне жіберу 
туралы мəселені шешу кезінде комиссия қарайды.

453. Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушілердің өтінімдер берудің соңғы күніне дейін 
кемінде күнтізбелік жиырма күн қалғанда өзінің интернет-ресурсына мемлекеттік жəне орыс 
тілдерінде медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс өткізетіні 
туралы хабарландыруды орналастырады.

454. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасауға конкурс өткізу туралы 
хабарландыру мынадай мəліметтерді қамтиды:

1) бірыңғай дистрибьютордың атауы, мекенжайы мен банктік деректемелері;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіппен бекітілген сатып 

алынатын медициналық техниканың атауы, əрбір атауы бойынша техникалық сипаттамасы, 
əрбір атауы бойынша бір бірлігінің жəне жиынтық бөлігінде шекті бағаны, тауардың əрбір 
атауы бойынша беру мерзімдері, медициналық техниканы беру кезеңінің ұзақтығын қамтуға 
тиіс сатып алынуға жататын медициналық техниканың тізбесі (мəліметтер көлемі ауқымды 
болған жағдайда, жоғарыда көрсетілген ақпарат бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресур-
сына ғана орналастырады);

3) берудің ұзақ мерзімді шартын жасау конкурсына қатысуға арналған өтінімдерді 
қабылдауды аяқтау күні, уақыты жəне орны.

455. Берудің ұзақ мерзімді шартын жасау конкурсына қатысуға ниет білдірген əлеуетті 
өнім беруші өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін бірыңғай дистрибьюторға 
өтінімді желімделген түрде ұсынады.

456. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі өткеннен кейін алынған, сондай-ақ əлеуетті өнім 
берушінің уəкілетті адамның қолымен куəландырылмаған өтінім қабылданбайды жəне оны 
ұсынған əлеуеті өнім берушіге қайтарылады.

457. Өтінімді өзгерту немесе кері қайтарып алу үшін əлеуетті өнім беруші өтінімді ұсыну 
мерзімі өткенге дейін бірыңғай дистрибьюторға жазбаша нысанда өтінімді өзгерту немесе кері 
қайтару туралы хабарлама жібереді.

458. Ко нкурстық өтінімді əлеуетті өнім беруші беттері нөмірленген, тігілген түрде ұсынады 
жəне соңғы парағы уəкілетті адамның қолтаңбасымен куəландырылады.

459. Конкурстық өтінімнің техникалық ерекшелігі (беттері нөмірленіп, тігілген түрде, олардың 
соңғысы уəкілетті адамның қолымен куəландырылып) конкурстық өтінімге бөлек қосылып 
беріледі жəне конкурстық өтініммен бір конвертке салынады.

460. Əлеуетті өнім беруші өтінімді əлеуетті өнім берушінің атауы жəне заңды мекенжайы 

көрсетілген конвертке желімделеді. Конверт бірыңғай дистрибьютордың хабарландыруында 
көрсетілген мекенжайға жіберіледі жəне мынадай: «Медициналық техниканы берудің ұзақ 
мерзімді шартын жасауға конкурс» жəне ______ дейін ашуға болмайды (хабарландыруда кон-
верттер ашылатын күні жəне уақыты көрсетіледі)» деген сөздерді қамтуға тиіс.

461. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасау конкурсына қатысу үшін 
əлеуетті өнім беруші мынадай біліктілік талаптарына сəйкестігін растайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген лицензияланатын қызметті 
орындауға лицензиясының болуы;

2) жасалған шарттар бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті қаржылық, материалдық 
жəне еңбек ресурстарының болуы;

3) заңды тұлғаның құқық қабілеттілігінің болуы;
4) төлем қабілеттілігінің болуы, таратуға жатпауы, сатып алуды өткізу кезінде Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес оның қаржы-шаруашылық қызметі тоқтатыла 
тұрған болмауға тиіс;

5) отандық тауар өндіруші мəртебесінің болуы;
6) салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-

ры, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті медициналық əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің болмауы;

7) жосықсыз əлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесінде тұрмауы.
462. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзiмдi шартын жасауға конкурсқа қатысуға 

ниет білдірген əлеуетті өнім берушілер мынадай құжаттар тізбесіне сəйкес өтінім береді:
1) медициналық техниканың (лоттардың) атауы көрсетілген, денсаулық сақтау саласындағы 

уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2) əлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттар:
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі не заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;
заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың 

немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы 
туралы үзінді немесе хабарландыру күнінен ерте берілмеген құрылтай шартының көшірмесі 
немесе қолданыстағы акция ұстаушыларының тізілімінің үзінді ұсынылады);

заңды тұлғаны құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін тиісті мемлекеттік 
орган берген құжаттың көшірмесі, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын Қазақстан 
Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес алынған 
(жолданған) рұқсаттардың (хабарламалардың) не электрондық құжат түріндегі рұқсаттардың 
(хабарламалардың) көшірмелері (мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде 
мəліметтер болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес алынған (жолданған) тиісті рұқсаттың 
(хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады); 

конкурсты хабарлау күнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің 
бар-жоғы туралы құжат;

əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген екінші деңгейдегі банктер-
де, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамында бухгалтерлік 
есепке алу шоттарының үлгі жоспарына сəйкес банктің немесе банк филиалының алдында 
əлеуетті өнім берушінің анықтама берген күннің алдындағы үш айдан астам мерзімге созылған 
міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқ екені туралы қол 
қойылған жəне конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген, денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер 
əлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ 
шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай банктердің əрқайсысынан);

3) ұсынылатын тауардың нақты техникалық сипаттамалары көрсетілген қағаз жəне 
электрондық түрдегі (doc* форматында) техникалық ерекшеліктер;

4) белгіленген үлгідегі «CT-KZ» ішкі айналыс үшін тауардың шығу тегі туралы сертификаттың 
түпнұсқасы немесе оның нотариат куəландырған көшірмесі;

5) медициналық техниканы өндірудің Қазақстан Республикасының техникалық реттеу 
саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен 13485 ISO сапаны бақылау жүйесі стан-
дартына сəйкестігін растайтын құжат тың нотариат куəландырған көшірмесі;

6) ұсынылатын медициналық техниканың осы Қағидалардың 463-тармағында көзделген 
талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттар.

463. Сатып алынатын медициналық техникаға мынадай талаптар қойылады:
1) медициналық техниканың Қазақстан Республикасында тіркелуі немесе Кодексте 

көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасының аумағына əкелу үшін денсаулық 
сақтау саласындағы уəкілетті органның қорытындысының (рұқсат құжатының) болуы. Тіркеу 
тіркелуді растайтын құжаттың көшірмесімен немесе электрондық-цифрлық қолтаңбамен 
куəландырылатын Мемлекеттік тізілімнің ақпараттық ресурсынан алынған үзінді расталады. 
Тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті органның хатымен расталады;

2) медициналық техниканы таңбалау, тұтынушы қаптамасы жəне қолдану жөніндегі 
нұсқаулық жəне пайдалану құжаты Кодекстің жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
орган белгілеген тəртіптің талаптарына сəйкес келуі;

3) медициналық техника денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен дəрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы сақтау жəне та-
сымалдау қағидаларына сəйкес олардың қауіпсіздігінің, тиімділігі мен сапасының сақталуын 
қамтамасыз ететін жағдайларда сақталады жəне тасымалданады;

4) медициналық техника жаңа, бұрын пайдаланылмаған, беру сəтінің алдындағы жиырма 
төрт айда шығарылған болып табылады;

5) өлшеу құралдарына жататын медициналық техника Қазақстан Республикасының өлшем 
бірлігі туралы заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік өлшем бірлігі 
жүйесінің тізіліміне енгізілген. Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне 
енгізу техникалық реттеу жəне метрология саласындағы уəкілетті орган берген сертификаттың 
көшірмесімен расталады. Өлшем бірлігі жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы 
техникалық реттеу жəне метрология жөніндегі уəкілетті органның хатымен расталады;

6) жылжымалы кешен арнайы автокөліктен, медициналық техникадан, медициналық 
мақсаттағы бұйымдардан тұратын бірыңғай кешен ретінде тіркелген.

464. Комиссия өтінімдер салынған конверттерді хабарландыруда көрсетілген уақытта, 
мерзімде жəне орында ашады.

465. Комиссия конверттерді ашу кезінде рəсімдерді өткізу орнын, уақытын мен күнін 
көрсетіп, регламентті əлеуетті өнім берушілердің назарына жеткізеді. Регламент бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына да орналастырылады.

466. Əлеуетті өнім берушілер не олардың уəкілетті өкілдері өтінімдер салынған конверттерді 
ашқан кезде қатыса алады.

467. Өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде комиссия хатшысы қатысып отырған 
адамдарға конкурсқа қатысушы əлеуетті өнім берушілердің атаулары мен мекенжайларын, 
əлеуетті өнім берушілердің өтінімдері ұсынылған лоттардың атауларын хабарлайды жəне 
аталған ақпаратты өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасында тіркейді.

468. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашқан сəттен бастап он жұмыс күні ішінде 
комиссия əлеуетті өнім берушілер ұсынған конкурстық өтінімдердің біліктілік талаптарына жəне 
осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін қарайды.

Əлеуеттi өнiм берушiлердiң банкроттық не тарату рəсiмiне қатысы жоқтығы бөлiгiнде 
олардың бiлiктiлiк талаптарына сəйкес келуiн нақтылау мақсатында комиссия банкроттық не 
тарату рəсiмдерiнiң жүргiзiлуiн бақылауды жүзеге асыратын уəкiлеттi органның интернет-ре-
сурсына орналастырылған ақпаратты қарайды, олардың жосықсыз өнім берушілер тізбесінде 
болуы бөлігінде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органның интернет-ресурсына 
орналастырылған ақпаратты қарайды.

469. Комиссия регламентке сай күні мен уақытына сəйкес, бірақ конкурстық өтінімдерді 
қараудың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей ашу хаттамасын (отырыс өткізу жəне бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыру арқылы) əлеуетті өнім берушілердің на-
зарына жеткізеді, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) əлеуетті өнім берушілердің əрқайсысы қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетілген, 
конкурстық өтінімдерді ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;

2) əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің мазмұны;
3) конкурстық өтінімдері толықтырулар мен өзгерістерді талап етпейтін əлеуетті өнім 

берушілердің атаулары;
4) конкурстық өтінімдеріне ескертулер болған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
5) əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдеріне ескертулер;
6) комиссия көрсеткен ескертулерді жою үшін толықтырулар енгізу мерзімі;
7) екі конкурстық өтінімнен аз өтінім ұсынылған лоттардың нөмірлері.
470. Комиссия көрсеткен ескертулерді жою мерзімі ашу хаттамасы жария етілген күнді 

қоспағанда, үш жұмыс күнін құрайды.
471. Ескертулер жойылғаннан кейін конкурстық өтінімді беру кезінде қойылатын талаптарға 

сəйкес ресімделген толықтырулар түріндегі өзгертілген конкурстық өтінім ашу хаттамасында 
көрсетілген өзгерістер енгізу мерзімдерінде комиссияның хатшысына ұсынылады.

472. Толықтырулар салынған конверттерді ашуды комиссия ашу хаттамасында көрсетілген 
мерзімдерде жүзеге асырады. Əлеуетті өнім берушілер не олардың уəкілетті өкілдері 
конкурстық өтінімдерге толықтырулар салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

473. Өзгерістер енгізу үшін мерзімінде ұсынылған конкурстық өтінімдерге толықтырулар 
зерделенгеннен кейін комиссия регламентке сəйкес күні мен уақытында, бірақ толықтырулар 
салынған конверттер ашылатын күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ең жоғары 
жеңілдікті айқындау рəсіміне жіберілген əлеуетті өнім берушілердің тізбесін жариялайды.

474. Əлеуетті өнім берушілерді ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсіміне жіберу хаттама-
сына комиссия ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсіміне жіберілген əлеуетті өнім берушілердің 
тізбесін жария еткен күні қол қояды. Бірыңғай дистрибьютор жіберу хаттамасына комиссия 
мүшелері қол қойған күннен кейін келесі жұмыс күні оны өзінің интернет-ресурсына орнала-
стырады жəне мынадай ақпаратты қамтиды:

1) əлеуетті өнім берушілердің əрқайсысы қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетілген 
конкурстық өтінімдер ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;

2) əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдерінің мазмұны;
3) конкурстық өтінімдеріне ескертулер болмаған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
4) конкурстық өтінімдеріне комиссияның ескертулері болған əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары, сондай-ақ өтінімдерге толықтырулар ұсыну туралы ақпарат;
5) ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсіміне əлеуетті өнім берушілерді жіберу туралы 

комиссияның шешімі.
475. Комиссия ұсынылған өзгерістерді зерделегеннен кейін, егер:
1) ұсынылған өтінім осы Қағидалардың 462-тармағының талаптарына сəйкес келмесе;
2) əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың 461-тармағында көзделген біліктілік талапта-

рына сəйкес келмесе;
3) əлеуетті өнім беруші ұсынатын медициналық техника осы Қағидалардың 463-тармағында 

көзделген талаптарға сəйкес келмесе;
4) егер сарапшы əлеуетті өнім беруші ұсынған медициналық техниканы техникалық 

сипаттамалардың (техникалық ерекшеліктердің) талаптарына сəйкес келмейді деп таныса;
5) ұсынылған техникалық ерекшелікте ұсынылып отырған медициналық техниканың 

техникалық сипаттамасы дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканың айналысы саласындағы мемлекеттік сараптама ұйымының сайтына 
орналастырылған тіркеу куəлігінде жəне (немесе) олардың тіркеу дерекнамасында көрсетілген 
техникалық сипаттамаға жəне (немесе) жинақталуына сəйкес келмесе, конкурстық өтінімді 
толық не лоттар бойынша қайтарады.

476. Конкурсқа лотта тек бір ғана отандық өндіруші қатысқан жағдайда, ол осы тарауда 
көзделген біліктілік жəне өзге де талаптарға сəйкес келген кезде соңғысымен автоматты түрде 
ұзақ мерзімді шарт жасалады.

477. Лот бойынша бəсекелестік орта болған жағдайда, комиссия жеңімпазды ең жоғары 
бағалық жеңілдік рəсімі бойынша айқындайды.

478. Бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына жіберу хаттамасы орналастырылған 
күннен бастап екінші жұмыс күні комиссия ең жоғары бағалық жеңілдік рəсіміне жіберілген 
əлеуетті өнім берушілерден бағалық жеңілдіктерді қабылдауды бастайды.

479. Əлеуетті өнім беруші бағалық жеңілдікті беруге уəкілетті адамның қатысуын 
қамтамасыз етеді.

480. Əлеуетті өнім берушінің бастапқы бағалық жеңілдігі бірінші басшының немесе осын-
дай бағалық жеңілдікке қол қоюға уəкілетті адамның қолы қойылған лот бойынша ең жоғары 
бағалық жеңілдікті көрсетіп, жазбаша түрде ұсынылады.

Бағалық жеңілдіктің ең төменгі қадамы бір пайызды құрайды.
481. Əлеуетті өнім беруші қандай да бір лот бойынша бастапқы бағалық жеңілдікті 

ұсынбаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші осы лот бойынша түпкілікті бағалық жеңілдікті ұсыну 
мүмкіндігінен айырылады жəне тиісті лот бойынша ең жоғары бағалық жеңілдікті айқындау 
рəсіміне қатысудан шеттетіледі.

482. Егер тиісті лот бойынша ең жоғары бағалық жеңілдікті айқындау рəсіміне қатысудан 
шеттету нəтижесінде бір ғана өнім беруші қалса, соңғысы жеңімпаз деп танылады.

483. Комиссия хатшысы əлеуетті өнім берушілер ұсынған барлық бағалық жеңілдіктерді, 
оның ішінде лот бойынша ең жоғары бағалық жеңілдікті жариялайды жəне оларға бастапқы 
бағалық жеңілдікті ұлғайтуды ұсынады.

484. Түпкілікті бағалық жеңілдіктерді қабылдау уақыты комиссия хатшысының осындай 
бағалық жеңілдіктерді қабылдаудың басталғаны туралы хабарлаған сəтінен бастап бес 
минутқа дейінгі уақытты құрайды.

485. Егер бастапқы бағалық жеңілдікті ұсынған əлеуетті өнім беруші түпкілікті бағалық 
жеңілдікті ұсынбаса, комиссия оның бастапқы бағалық жеңілдігін түпкілікті ретінде қабылдайды.

486. Ең жоғары бағалық жеңілдікті айқындау рəсімі ең жоғары бағалық жеңілдік біреу болған 
жағдайда түпкілікті болып табылады

487. Лот бойынша бірдей екі түпкілікті бағалық жеңілдік болған жағдайда жеңімпаз «СТ 
КZ» сəйкес қазақстандық қамтудың ең көп үлесі бойынша айқындалады.

488. лот бойынша бірдей екі бағалық жеңілдік жəне «СТ КZ» сəйкес бірдей қазақстандық 
қамту үлесі болған жағдайда, конкурсқа қатысуға арналған өтінімді бірінші берген əлеуетті 
өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

489. Бағалық жеңілдігі басқа бағалық жеңілдіктерге қарағанда ең жоғары болып табылатын 
əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

490. Ұсынылған бағалық жеңілдік берудің ұзақ мерзімд і шартының əрекет ету мерзімінде 
қолданылады. Бағалық жеңілдік ұ лғаю жағына өзгереді жəне азаю жағына қарай өзгермеуге тиіс.

491. Ұсынылған бағалық жеңілдік сатып алу жылына медициналық техниканың бағаларына 
мынадай формула бойынша қолданылады:

денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген шекті баға бағалық жеңілдікті 
азайтқанда, медициналық техниканың бағасына теңеседі.

492. Комиссия отырыста қорытынды шығарады жəне хаттамаға қол қояды.
493. Қорытындылар хаттамасында:
1) ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсімінің күні, басталу жəне аяқталу уақыты;
2) ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсіміне қатысқан əлеуетті өнім берушілердің атаулары 

мен мекенжайлары;
3) лоттардың атаулары мен қысқаша сипаттамасы;
4) бір де бір əлеуетті өнім беруші шықпаған лоттардың атаулары;
5) конкурстың қорытындысы бойынша айқындалған ең жоғары жеңілдік;
6) конкурс жеңімпаздарының атаулары мен мекенжайлары;
7) автоматты түрде берудің ұзақ мерзімді шарты жасалатын əлеуетті өнім берушінің бір 

ғана өтінім ұсынғаны туралы ақпарат көрсетіледі.
494. Ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсімі аяқталған сəттен бастап бір жұмыс күнінен 

кешіктірмей бірыңғай дистрибьютор лоттар бойынша медициналық техниканы берудің ұзақ 
мерзімді шартын жасасу конкурсының қорытындылар хаттамасын интернет-ресурста жа-
риялайды.

495. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасасу конкурсы мынадай:
1) лот бойынша ұсынылған өтінімдер болмаған;
2) лот бойынша ұсынылған барлық өтінімдер бас тартылған;
3) ең жоғары жеңілдікті айқындау рəсімі кезінде барлық əлеуетті өнім берушілердің бағалық 

жеңілдікті ұсынбаған жағдайларда, тұтастай не жекелеген лоттар бөлігінде өткізілмеді деп 
танылады.

496. Бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен ны-
сан бойынша медициналық техниканы берудің үлгілік ұзақ мерзімді шартына сəйкес оған қол 
қойылған сəттен бастап бес жұмыс күні ішінде конкурс қорытындыларының хаттамасы негізінде 
медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартын жасайды.

497. Медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттарын жасасқан күннен бастап 
бес жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға 
конкурс қорытындыларының хаттамасын жəне техникалық ерекшеліктердің көшірмелерін, 
бір бірлікке жəне жиынтық бөлінісіндегі құнын, тауардың əрбір атауы бойынша қағаз жəне 
электрондық түрдегі (doc* форматында) беру мерзімдерін қоса бере отырып өткізілген 
конкурстың қорытындылары жəне конкурс жеңімпаздарының тізімімен ақпараттық хатты 
жібереді. 

498. Ақпараттық хатты алғаннан кейін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган 
он бес жұмыс күні ішінде медициналық техниканың атаулары, бір бірлігі үшін жəне жиынтық 
бөлінісіндегі құны, бірыңғай дистрибьютордан сатып алуға жататын əр тауардың атауы бой-
ынша беру мерзімдері көрсетілген техникалық ерекшеліктерді қоса бере отырып медициналық 
техниканың тізімін бекітеді.

499. Бірыңғай дистрибьютор денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен, 
бірыңғай дистрибьютордан сатып алуға жататын медициналық техниканың тізімін алғаннан 
кейін екі жұмыс күні ішінде оны өзінің интернет-ресурсына орналастырады.

500. Облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті 
деңгейде медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттерді қоса алғанда, республикалық бюджет қаражаты есебінен 
сатып алынатын отандық өндірушінің медициналық техникасына берудің ұзақ мерзімді шарт-
тары бойынша қажеттілікті айқындау мақсатында тапсырыс берушілер есепті тоқсандық 
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кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей кейіннен Бірыңғай дистрибьюторға бере оты-
рып (медициналық техникаға қажеттілік), денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға 
медициналық техниканың тізбесі, саны, техникалық ерекшелігі, клиникалық-техникалық 
негіздемесі қамтылған ақпаратты ұсынады.

Тапсырыс берушілерде сол қаржы жылында қажеттілік туындаған кезде тапсырыс 
беруші тиісті қаржы жылындағы əрбір айдың бірінші күнінен бастап бесінші күні аралығында 
медициналық техниканың атауларын жəне модельдерін, олардың саны мен беру кестесін 
көрсете отырып бірыңғай дистрибьюторға сатып алуға өтінім ұсынады.

501. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган тапсырыс берушілерден ақпарат 
алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде алған ақпаратты клиникалық-техникалық негіздеме 
бөлігінде сараптамалық бағалауды жүргізу жəне сараптамалық қорытынды шығару үшін ли-
зинг берушіге жібереді. 

502. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган ақпарат берген кезден, сондай-ақ 
медициналық техниканы жергілікті бюджет есебінен сатып алатын тапсырыс берушілер 
ақпаратты берген сəттен бастап жиырма жұмыс күні ішінде лизинг беруші денсаулық сақтау 
ұйымының медициналық техниканы қабылдауға жəне тиісінше пайдалануға дайындық деңгейін, 
медициналық техниканың денсаулық сақтау ұйымы көрсететін қызметтерге сəйкестігін айқындау 
мақсатында клиникалық-техникалық негіздемесі бөлігінде сараптамалық бағалауды жүргізеді 
жəне оның нəтижелері бойынша сараптамалық қорытынды шығарады.

503. Лизинг беруші сараптамалық қорытынды шығарылған сəттен бастап үш жұмыс күні 
ішінде оны денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға ж ібереді. 

504. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган лизинг беруші сараптамалық 
қорытындыны ұсынған сəттен бастап он жұмыс күні ішінде оны тапсырыс берушіге кейіннен 
бірыңғай дистрибьюторға өтінім ұсыну үшін жібереді.

505. Тапсырыс берушілер медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шарттарын 
жасасуға өткізілген конкурстың қорытындылары бойынша денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган тізімді бекіткеннен кейін, сондай-ақ бюджет бекітілгеннен кейін бірыңғай 
дистрибьюторға өтінім береді, онда мыналар:

1) сатып алынатын медицинал ық техниканың атауы;
2) техникалық ерекшелігі, жиынтықтығы, саны, беру мерзімі, шарттары жəне орны; 
3) облыстық бюджеттерге, Астана жəне Алматы қалаларының бюджеттеріне жергілікті 

деңгейде медициналық ұйымдарды материалдық-техникалық жарақтандыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттерді қоса алғанда, республикалық бюджет қаражатының 
есебінен медициналық техника сатып алынған жағдайда лизинг берушінің сараптамалық 
қорытындысының көшірмесі; 

4) мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың немесе куəліктің, жарғының/ереженің 
көшірмелері қоса берілген тапсырыс берушілердің толық атауы, олардың деректемелері, мекен-
жайы (пошта жəне заңды), байланыс телефондарының, факстарының нөмірлері, электрондық 
поштасының мекенжайы, бірінші басшының немесе оны алмастыратын адамның атқарып 
отырған лауазымын растайтын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, лауазымы, тегі, аты, 
əкесінің аты (болған кезде), сатып алуды жүзеге асыруға жауапты адамның тегі, аты, əкесінің 
аты (болған кезде), шеңберінде сатып алу жоспарланған бағдарламаның, кіші бағдарламаның, 
ерекшеліктің атауы, банктік деректемелер қамтылады. 

506. Бірыңғай дистрибьютор жыл сайын меди циналық техниканы берудің ұзақ мерзімді 
шартын жасасқаннан кейін медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартының ажыра-
мас бөлігі болып табылатын тиісті қаржы жылына арналған денсаулық сақтау саласындағы 
уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша үш жақты сатып алу шартымен ресімделетін тапс ырыс 
берушілердің əрбір келесі күнтізбелік жылға өтінімдерінің негізінде:

1) медициналық техника бірыңғай дистрибьютордың тізіміне енгізілген;
2) тапсырыс берушілер медициналық техниканы беру санын (көлемін) айқындаған; 
3) медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартының талаптарында белгіленген 

əлеуетті өнім берушіге, медициналық техникаға қойылатын талаптарға сəйкестігі расталған 
жағдайларда медициналық техниканы  сатып алуды жүзеге асыруға міндеттенеді.

507. Бірыңғай дистрибьютор жыл сайын тапсырыс берушілерден өтінімдерді алған сəттен 
бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей отандық өндірушіге берудің ұзақ мерзімді 
шартының шеңберінде сатып алынатын медициналық техниканы сатып алудың үш жақты 
шартын қол қоюға жібереді. Отандық өндіруші оны алған күннен бастап бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей сатып алудың үш жақты шартына қол қояды.

Бірыңғай дистрибьютор қол қойылған сатып алудың үш жақты шартын алған күннен бастап 
оны тапсырыс берушіге қол қоюға береді.

Тапсырыс беруші алған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей сатып алудың үш 
жақты шартына қол қояды жəне Бірыңғай дистрибьюторға жібереді. 

508. Отандық тауар өндіруші мынадай жағдайларда лизинг беруші сараптамалық бағалау 
жүргізгеннен кейін жеткізілетін медициналық техниканы берудің ұзақ мерзімді шартына жы-
лына бір реттен асырмай шекті бағаны өзгерту үшін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті 
органға жүгіне алады:

1) техникалық сипаттамалардың жақсару жағына қарай өзгеруі;
2) сараптамалық қорытындының алдыңғы күнімен салыстырғанда өнеркəсіп өнімін 

өндірушілердің баға индексінің ресми өзгерісін есепке ала отырып, шекті бағаны ұлғайту 
немесе азайту. 

509. Отандық тауар өндіруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға медициналық 
техниканың шекті бағасына ұсынылатын өзгерістер туралы өтінім жібереді, ол мыналарды 
қамтиды:

1) Қағидалардың 508-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайда тіркелген 
медициналық техниканың тізбесі, медициналық техниканың жинақтау бөлігіндегі болжам-
ды бағасы, техникалық ерекшелік жəне медициналық техниканы жақсарту жағына қарай 
техникалық сипаттамалары;

2) Қағидалардың 508-тармағының 2) тармақшасында көзделген жағдайда тіркелген 
медициналық техниканың тізбесі, сараптамалық қорытындының алдыңғы күнінен бастап 
өнеркəсіп өнімін өндірушілердің баға индексінің ресми өзгерісін растайтын құжат, медициналық 
техниканың жинақтау бөлігіндегі болжамды бағасы, техникалық ерекшелік. 

510. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган он жұмыс күні ішінде отандық тауар 
өндірушіге сарапталық бағалау жүргізу үшін медициналық техниканың келісілген тізбесін 
жібереді. 

511. Сараптамалық бағалау денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
оңтайлы техникалық сипаттамаға сараптамалық бағалауды жүзеге асыру əдістемесіне жəне 
медициналық техниканың клиникалық-техникалық негіздемесіне сəйкес қызметтерді ақылы 
көрсету туралы жасалған шарт негізінде жүргізіледі. 

Сараптамалық бағалауды жүргізу үшін отандық тауар өндіруші шарт жасалған күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
оңтайлы техникалық сипаттамаға сараптамалық бағалауды жүзеге асыру əдістемесінде 
жəне медициналық техниканың клиникалы   қ-техникалық негіздемесінде көзделген құжаттарды 
ұсынады. 

Сараптамалық бағалауды жүзеге асыратын ұйым қызметтерді ақылы көрсету туралы 
шартта белгіленген мерзімдерде отандық тауар өндірушілерге сараптамалық қорытындыны 
ұсынады.

512. Отандық тауар өндіруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орғанға сараптамалық 
қорытындының түпнұсқасын жібереді. 

513. Уəкілетті орган техникалық ерекшелікпен бірге тігілген сараптамалық қорытындыны 
отандық тауар өндірушіден алған сəттен бастап бес жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьюторға 
берудің ұзақ мерзімді шарттары бойынша сатып алуға жататын медициналық техниканың 
бекітілген тізбесін жинақтау бөлігіндегі шекті бағасымен бірге жібереді. 

514. Берудің ұзақ мерзімді шартын бұзуға:
1) шартта көзделген міндеттемелердің бірнеше рет бұзылуы:
2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген лицензияланатын қызметті 

орындауға лицензияның кері қайтарылуы;
3) екі жыл қатарынан беруден бас тарту (себептері мен мəн-жайларына қарамастан);
4) бірнеше рет сапасы лайықсыз тауарды беру;
5) өнім берушінің жосықсыз өнім берушілер тізбесіне енгізілу жағдайлары негіз болып 

табылады. 
23-тарау. Бірыңғай дистрибьютордың қоймасында дəрілік заттардың, 

медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қорын қалыптастыру жəне 
пайдалану тəртібі

515. Дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қоры 
бірыңғай дистрибьютордың өз қаражаты есебінен қалыптастырылады.

516. Дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қорын 
бірыңғай дистрибьютор алдыңғы жылы тапсырыс беруші нақты сатып алған  дəрілік заттар 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың жалпы көлемінің он пайызына дейін бірыңғай 
дистрибьютор төмендемейтін қор тізбесін бекіткен күні сатып алады. 

517. Дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қорын 
бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мынадай жағдайларда:

1) өнім берушілер бірыңғай дистрибьюторға беру мерзімін бұзған кезде;
2) өнім берушілер беруден бас тартқан кезде; 
3) өнім берушінің кінəсінен шарт бұзылған кезде;
4) тапсырыс берушілерден сол қаржы жылы дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 

бұйымдардың көлемін ұлғайтуға қатысты қосымша өтінім келіп түскен кезде;
5) осы Қағидаларға сəйкес сатып алу тəсілдерінің бірімен (өз қалауы бойынша) жасалатын 

шарттар есебінен қалған жарамдылық мерзімін жаңартқан жағдайда тапсырыс берушілерден 
келесі қаржы жылына өтінімдер келіп түскен кезде пайдаланылады. 

518. Дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдардың төмендемейтін қорын 
осы Қағидаларда белгіленген тəсілдермен (дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы 
бұйымдардың қалдықтарын есепке алғанда) бірыңғай дистрибьютор толықтырып отырады 
(өз қалауы бойынша).

4-бөлім. Лизинг берушінің тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін 
көрсету жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің шеңберінде 

медициналық техниканы сатып алуы
24-тарау. Лизинг берушінің бірыңғай дистрибьютор арқылы медициналық 

техниканы сатып алуы
1-параграф. Лизинг берушінің медициналық техниканы сатып алу тəртібі

519. Қаржы лизингі шарттарында одан əрі денсаулық сақтау ұйымдарына беру үшін лизинг 
берушінің қаражаты есебінен сатып алынатын медициналық техника үшін бірыңғай дистри-
бьютор осы Қағидалардың 3-бөліміне сəйкес сатып алуды ұйымдастыруды жүзеге асырады. 

520. Денсаулық сақтау ұйымдары лизинг берушіге бірыңғай дистрибьютордың тізіміне 
енгізілмеген медициналық техниканы қаржы лизингі жағдайларында сатып алу үшін өтінім 
береді, ол мыналарды қамтиды:

1) клиникалық-техникалық негіздеме;
2) медициналық техниканың атауы, моделі, шыққан жерінің атауы жəне өндірушінің атауы, 

сондай-ақ сатып алынатын медициналық техниканың жеке өндірушіге тиесілігін айқындайтын 
өзге де сипаттамалары көрсетілген техникалық ерекшелік; 

3) лизинг беруші оңтайлы техникалық сипаттамаларына, клиникалық-техникалық 
негіздемесіне жəне құнына сараптамалық бағалау жүргізу үшін, сондай-ақ ұйымдастырушылық 
сараптама жəне қаржы лизингі шарттары мен талаптарына сəйкестігіне сараптама жүргізу үшін 
айқындайтын тəртіппен құжаттар жəне тізбеге сəйкес құжаттар. 

521. Лизинг беруші денсаулық сақтау ұйымынан өтінім келіп түскен күннен бастап жиырма 
жұмыс күні ішінде сараптамалық бағалау жəне ұйымдастырушылық сараптама, қаржы лизингі 
шарттары мен талаптарына сəйкестікке сараптама жүргізеді. 

522. Лизинг беруші бес жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьюторға сатып алуды 
ұйымдастыру үшін қағаз жəне электрондық жеткізгіштегі медициналық техниканың тізбесін 
жібереді, ол медициналық техниканың атауы, моделі, шыққан жерінің атауы жəне өндірушінің 
атауы, сондай-ақ сатып алынатын медициналық техниканың жеке өндірушіге тиесілігін 
айқындайтын өзге де сипаттамалар көрсетілген техникалық ерекшелікті қамтиды. 

523. Бірыңғай дистрибьютор осы Қағидалардың 522-тармағына сəйкес ұсынылған 
медициналық техниканың тізбесін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидалардың 
3-бөліміне сəйкес сатып алуды ұйымдастырады. Хабарландыруда тізбесін, санын, беру 
мерзімін, шарттары мен орнын, бағасы мен сатып алуға бөлінген соманы, медициналық 
техниканың атауы, моделі, шыққан жерінің атауы жəне өндірушінің атауы көрсетілген 
техникалық сипаттамаларын (техникалық ерекшеліктерін) қамтитын сатып алынатын 
медициналық техниканың тізімі көрсетіледі.

524. Сатып алу қорытындылары шығарылғаннан кейін бірыңғай дистрибьютор бес жұмыс 
күні ішінде лизинг берушіге қорытындылар хаттамасының куəландырылған көшірмесін жібереді.

 525. Егер екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты 
өткізілмеді деп танылса, лизинг беруші мынадай шешімдердің бірін қабылдайды: 

1) екі кезеңдік тендер тəсілімен сатып алуды қайталама өткізу туралы;
2) екі кезеңдік тендер шарттарын өзгерту жəне екі кезеңдік тендер тəсілімен қайталама 

өткізу туралы; 
3) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы. 
526. Лизинг беруші сатып алу қорытындылары хаттамасының куəландырылған көшірмесін 

алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде лизинг беруші айқындаған нысан бойынша 
денсаулық сақтау ұйымдарымен жəне медициналық техниканың жеңімпазымен қаржы лизингі 
шартын жасайды.

527. Қаржы лизингі шартын жасасқаннан кейін өнім беруші денсаулық сақтау ұйымына 
лизинг нысанасын береді, іске қосу-жөндеу жұмыстарын, персоналды оқытуды жəне аталған 
шартта көзделген тəртіппен жəне шарттарда медициналық техникаға кепілдікті сервистік 
қызмет көрсетуді жүргізеді. Бұл ретте медициналық техникаға кепілдікті сервистік қызмет 
көрсету медициналық техника пайдалануға енгізілген күннен бастап қаржы лизингі шартының 
əрекет ету мерзіміне қолданылады. 

528. Денсаулық сақтау ұйымдары лизинг берушіге бірыңғай дистрибьютордың тізіміне 
енгізілген медициналық техниканы қаржы лизингі шарттарында сатып алу үшін өтінім береді, 
ол мыналарды қамтиды: 

1) клиникалық-техникалық негіздеме; 
2) медициналық техниканың атауы, моделі, шыққан жерінің атауы жəне өндірушінің атауы, 

сондай-ақ сатып алынатын медициналық техниканың жеке өндірушіге тиесілігін айқындайтын 
өзге де сипаттамалары көрсетілген техникалық ерекшелік; 

3) лизинг беруші оңтайлы техникалық сипаттамаларына, клиникалық-техникалық 
негіздемесіне жəне құнына сараптамалық бағалау жүргізу үшін, сондай-ақ ұйымдастырушылық 
сараптама жəне қаржы лизингі шарттары мен талаптарына сəйкестігіне сараптама жүргізу үшін 
айқындайтын тəртіппен жəне құжаттар тізбесіне сəйкес құжаттары қамтиды. 

529. Лизинг беруші денсаулық сақтау ұйымынан өтінім келіп түскен күннен бастап жиырма 
жұмыс күні ішінде сараптамалық бағалау жəне ұйымдастырушылық сараптама жəне қаржы 
лизингі шарттары мен талаптарына сəйкестікке сараптама жүргізеді. 

530. Оңтайлы техникалық сипаттамаларына, клиникалық-техникалық негіздемесіне жəне 
құнына сараптамалық бағалау, сондай-ақ ұйымдастырушылық сараптама жəне қаржы лизингі 
шарттары мен талаптарына сəйкестікке сараптама жүргізілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде 
лизинг беруші отандық өндірушінің сатып алуға жоспарланған медициналық техникасының 
тізбесін жасайды жəне лизингтік төлемдерді өтеу көзіне байланысты денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті органға немесе облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органына оны атауы, құны, 
саны, беру мерзімі мен орны бөлігінде келісуге жіберед і. 

531. Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган немесе облыстардың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органы 
осы Қағидалардың 530-тармағында көрсетілген құжаттарды алған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде медициналық техниканың тізбесін келіседі. 

532. Лизинг беруші денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органмен немесе 
облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органымен медициналық техниканың тізбесін келіскеннен 
кейін жиырма жұмыс күні ішінде лизинг беруші айқындаған нысан бойынша денсаулық 
сақтау ұйымдарымен жəне отандық тауар өндіруші болып табылатын өнім берушімен қаржы 
лизингі шартын жасасады. 

533. Қаржы лизингі шартын жасасқаннан кейін өнім беруші-отандық тауар өндіруші 
денсаулық сақ тау ұйымына медициналық техниканы жеткізеді, іске қосу-жөндеу жұмыстарын, 
персоналды оқытуды жəне аталған шартта көзделген тəртіппен жəне шарттарда медициналық 
техникаға кепілдікті сервистік қызмет көрсетуді жүргізеді. Бұл ретте медициналық техникаға 
кепілдікті сервистік қызмет көрсету медициналық техника пайдалануға енгізілген күннен бастап 
қаржы лизингі шартының əрекет ету мерзімінде қолданылады. 

2-параграф. Қаржы лизингі шартын кепілдікті қамтамасыз ету
534. Қаржы лизингі шарттарын кепілдікті қамтамасыз етудің (бұдан əрі – кепілдікті 

қамтамасыз ету) мазмұны, нысаны жəне енгізу талаптары осы Қағидаларға сəйкес қаржы 
лизингі шартында белгіленеді.

535. Қаржы лизингі шартын кепілдікті қамтамасыз ету: 
1) лизинг берушінің банктік шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша банктік кепілдіктің 

түпнұсқасы түрінде ұсынылады.
536. Өнім берушінің қаржы лизингі шарты бойынша міндеттемелер толық орындалғанға 

дейін үшінші тұлғаларда енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаны тұтастай не бір бөлігінде талап 
ету құқығының пайда болуына əкеп соғатын əрекеттер жасауына жол берілмейді. 

537. Кепілдікті қамтамасыз ету, егер шарт та өзгеше көзделмесе, өнім беруші қаржы лизингі 
шартын жасаған күннен кейін он жұмыс күні ішінде енгізіледі. 

538. Қаржы лизингі шартының орындалуын кепілдікті қамтамасыз ету осы шарт бойынша 
өнім беруші өзінің барлық міндеттемелерін толық жəне тиісінше орындағаннан кейін оның 
жазбаша өтініші бойынша өнім берушіге қайтарылады. 

539. Лизинг беруші қаржы лизингі шартын орындауды қамтамасыз етуді өнім берушіге 
мынадай: 

1) өнім берушінің шарттық міндеттемелерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына 
байланысты қаржы лизингі шарты бұзылған;

2) қаржы лизингі шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған (беру мерзімдерін бұзу, сапасыз медициналық техниканы беру, шарттың басқа 
талаптарын бұзу) жағдайларда қайтармайды.

540. Шартты орындауды қамтамасыз ету мөлшерін лизинг беруші қаржы лизингі шартының 
жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде белгілейді. 

5-бөлім. Дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды немесе 
медициналық техниканы сатып алудың арнайы ережелері

541. Банк кепілдігінің түпнұсқасын қоспағанда, ашылған тендерлік немесе конку рстық 
өтінімдер əлеуетті өнім берушілерге қайтарылмайды. Бұл ретте тапсырыс беруші немесе 
тендерді ұйымдастырушы немесе бірыңғай дистрибьютор аталған құжаттың көшірмесін 
сақтауға тиіс.

542. Сатып алуды өткізу кезінде бұзушылықтар анықталған жағдайда тапсырыс берушінің 
немесе сатып алуды ұйымдастырушының немесе  бірыңғай дистрибьютордың басшысы осын-
дай сатып алуды тұтастай не тиісті лоттар бойынша жарамсыз деп таниды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №719  қаулысына  2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 8 шілдедегі №515 қаулысымен бекітілген

Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік 

заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсе тілетін қызметтерді, дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды 

есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттар 
мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді, дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне 
өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан əрі – Кодекс) 6-бабының 12-2) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне бірыңғай дистрибьютордың тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік зат-
тарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушілерін, сондай-ақ есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушілерін таңдау тəртібін айқындайды.

 2 . Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) бірыңғай дистрибьютор – қызметін Кодекстің  77-бабына сəйкес тегін медициналық 

көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде жүзеге асыратын заңды тұлға;

2) дəрілік зат – фармакологиялық активті заттарды білдіретін немесе қамтитын, адам 
организмімен байланысқа түсетін немесе оның ағзалары мен тіндеріне өтетін, аурулардың про-
филактикасына, диагностикасына жəне оларды емдеуге, сондай-ақ организмнің жай- күйі мен 
функцияларын өзгертуге арналған зат: дəрілік субстанция, дəрілік шикізат, дəрілік заттардың 
балк-өнімдері, дəрілік препараттар;

3) медициналық мақсаттағы бұйымдар – профилактикалық, диагностикалық жəне емдеу 
іс-шараларын жүргізу үшін пайдаланылатын бұйымдар, материалдар: медициналық құрал-
саймандар, стоматологиялық, шығыc, таңу жəне тігу материалдары, бекітетін таңғыштар мен 
құрылғылар, медициналық оптика бұйымдары;

4) екі кезеңдік рəсім пайдаланылатын конкурс (бұдан əрі – конкурс) – əлеуетті қызмет 
берушілер арасында ашық бəсекелестікті көздейтін жəне дəрілік заттарды, медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөнінде көрсетілетін қызметтерді, сондай-
ақ дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу  жəне өткізу жөніндегі 
қызметтерді сатып алудың ең төменгі бағасын айқындауға бағытталған, осы Қағидаларға 
сəйкес аукционды қолдана отырып, əлеуетті өнім берушіні таңдау тəсілі;

5) конкурстық өтінім – техникалық ерекшелікке жəне осы Қағидалардың ережелеріне сəйкес 
жасалған əлеуетті өнім берушінің ұсынысы; 

6) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымал-
дау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің ұзақ мерзімді шарты – бірыңғай дистрибьютор 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғамен немесе заңды тұлғамен – Қазақстан 
Республик асының резидентімен үш жылға дейінгі мерзімге жасасатын қызметтер көрсетудің 
азаматтық-құқықтық шарты;

7) бірыңғай дистрибьютордың ақпараттық жүйесі – бірыңғай дистрибьютордың қызметін 
автоматтандыратын жəне дистрибуция процесінде электрондық құжаттар алмасу жүргізуге 
мүмкіндік беретін бірыңғай дистрибьютор айқындайтын ақпараттық жүйе;

8) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді есепке алу ақпараттық жүйесі – 
амбулаториялық деңгейде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек шеңберінде рецепттер 
жазып беруді, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтің өнім берушісінің тауарды босатуын 
немесе есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметті есепке алуды автоматтандыруға 
арналған денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган айқындайтын ақпараттық жүйе; 

9) сарапшы – арнаулы білімі жəне (немесе) техникалық танымы, сатып алу өткізілетін 
салада тиісті құжаттармен (дипломдармен, сер тификаттармен, куəліктермен жəне басқа 
да құжаттармен) расталған тəжірибесі мен біліктілігі бар, тапсырыс беруші, сатып алу-
ды ұйымдастырушы не бірыңғай дистрибьютор осы Қағидаларда белгіленген əлеуеттік 
өнім берушілер ұсынатын көрсетілетін қызметтердің с ипаттамасының немесе техникалық 
ерекшелігінің немесе сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшеліктері мен оларға 
қойылатын талаптарға сəйкестігіне қатысты сараптамалық қорытынды беру үшін өтеусіз 
негізде тартатын жеке тұлға;

10) аукцион – ең төмен бағаны айқындау мақсатында əлеуетті өнім берушілердің бағаларын 
салыстыру; 

11) əлеуетті өнім берушінің үлестес тұлғасы – осы əлеуеттi өнiм берушiнiң шешiмдерiн 
тікелей жəне (немесе) жанама айқындауға жəне (немесе) ол қабылдайтын шешiмдерге, оның 
iшiнде шартқа немесе өзге де мəмiлеге байланысты ықпал етуге құқығы бар жеке немесе 
заңды тұлға, сондай-ақ өзiне қатысты осы əлеуеттi өнiм берушiнiң осындай құқығы болатын 
кез келген жеке немесе заңды тұл ға;

12) техникалық ерекшелік – сатып алынатын көрсетілетін қызметтер сəйкес келуге тиіс 
талаптардың сипаттамасы; 

13) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымал-
дау жөніндегі көрсетілетін қызмет – операциялық қоймалардың жəне (немесе) бөлу 
орталықтарының арасында тауарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтің 
өнім берушісінің тапсырыс берушілерге қызмет көрсету туралы шарт шеңберінде тауарды 
қабылдаумен, сақтаумен, есепке алумен жəне тасымалдаумен байланысты дəрілік заттардың, 
медициналық мақсаттағы бұйымдардың айналысы саласындағы субъектілердің бірыңғай 
дистрибьюторға көрсетілетін қызметі; 

14) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтің құны – көрсетілетін қызметтің осы Қағидаларда айқындалған 
тəртіппен көрсетілетін қызметті сатып алу нəтижелері бойынша белгіленген бірыңғай 
дистрибьютордың прайс-парағы бойынша тауар бағасынан он екі пайыздан аспайтын 
мөлшердегі құны;

15) өнім берушінің тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі шығынын өтеу – көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу нəтижелері бойынша бірыңғай дистрибьютордың дəрілік заттар-
ды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушісінің тауарларды өткізу жəне есепке алу шығындарын қордың 
қаражаты есебінен өтеуі;

16) бірлесіп орындаушы – əлеуетті өнім беруші тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі 
қызметтерді көрсету шартын бірлесіп орындау үшін тартатын денсаулық сақтау субъектілері;

17) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі қызметтерді көрсетудің ұзақ мерзімді шарты – бірыңғай дистрибьютордың жəне дəрілік 
заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің өнім берушісі арасында осы Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының 
өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес үш жыл мерзімге жасалған, жазбаша нысанда 
бекітілген, тараптар барлық ұсыныстарымен қол қойған шарт;

18) бірыңғай дистрибьютордың үлестес тұлғасы – шешiмдерді тікелей жəне (немесе) жана-
ма айқындауға жəне (немесе) бірыңғай дистрибьютор қабылдайтын шешiмдерге, оның ішінде 
шартқа байланысты ықпал етуге мүмкіндігі бар адам (ұсынылған өкілеттіліктер шеңберінде 
оның қызметін реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда), сондай-ақ өзiне 
қатысты бірыңғай дистрибьютордың осындай құқығы болатын кез келген адам;

19) тиісті дистрибьюторлық практика (GDP) – өндірушіден медициналық қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдарды қоса алғанда, халыққа дəрілік заттарды бөлшек саудада өткізуді немесе 
босатуды жүзеге асыратын субъектілерге дейін сақтауды ж əне тасымалдауды қоса алғанда, 
беру тізбегенің барлық кезеңдері бойы дəрілік заттардың сапасына кепілдік беретін сапаны 
қамтамасыз ету жүйесінің бөлігі;

20) дəрілік заттарды, медициналық мақс аттағы бұйымдарды есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызмет – дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
айналысы саласындағы субъектілердің халықты дəрілік заттармен, медициналық мақсаттағы 
бұйымдармен қамтамсыз етумен байланысты есепке алуды, сақтауды, халыққа өткізуді 
(рецептімен босату) қамтамасыз ететін қызметі;

21) сатып алу – осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен жəне тəсілдермен тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды 
сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ есепке алу жəне өткізу 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді бірыңғай дистрибьютордың сатып алуы;

22) əлеуетті өнім беруші – осы Қағидаларға сəйкес қызметтер көрсету шартын жасасуға 
үміткер кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді 
қоспағанда);

23) өнім беруші – осы Қағидаларға сəйкес қызметтер көрсету шартын жасасқан, кəсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының 
заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда);

24) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен 
жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиесілілігін жəне мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы;

25) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған жəне 
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

26) тауар – дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар;
27) дəрілік заттың халықаралық патенттелмеген атауы – дəрілік заттың Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы ұсынған атауы;
28) денсаулық сақтау субъектiлерi – денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке 

медициналық практикамен жəне фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар; 
29) бірыңғай дистрибьютордың прайс-парағы – осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен 

қалыптастырылған, бірыңғай дистрибьютор тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі 
көрсетілетін қызметтердің тапсырыс берушілері мен өнім берушілері үшін бекітетін, бірыңғай 
дистрибьютор сатып алған тауарлардың сипаттамасын, өлшем бірлігін, өлшеп-орауын, 
өндірушінің атауын, өндірушінің елін, бірыңғай дистрибьютордың бір бірлікке үстеме бағасын 
ескере отырып, бірыңғай дистрибьютордың тізімі бойынша шекті бағадан аспайтын бағасы 
көрсетілген тізбе қамтылған тауарларға баға ұсынысы;

30) əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан əрі – қор) –аударымдар мен жар-
наларды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық 
сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу шартында көзделген көлемдерде жəне талаптармен сатып алу мен оларға ақы төлеуді 
жəне Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге 
асыратын коммерциялық емес ұйым;

31) бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасы – бірыңғай дистрибьютор сатып алатын 
дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың өнім беру шартында көрсетілген 
бағасына денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекітетін үстемеақы;

32) тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтердің нақты бағасы (бұдан 
əрі – қызметтер бағасы) – мына формула бойынша есептелген тауардың бір бірлігін сақтау 
жəне тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер құнының ақшалай мəні: X=Y/Z, мұнда Х 
– сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтер тарифі, Y – əрбір лот бойынша 
конкурстың нəтижелері бойынша қалыптасқан көрсетілетін қызметтердің сомасы, Z – тапсы-
рыс берушілердің алдын ала өтінімдеріндегі жəне облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, 
сондай-ақ орталық атқарушы органдар жəне əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері 
, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге орталық мемлекеттік органдар ұсынған, 
Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен бірыңғай дистрибьюторға ұсынылған 
қажеттіліктің алдын ала жиынтық есептеріндегі тауарлар саны;

33) тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтің құны – осы 
Қағидаларда айқындалған тəртіппен көрсетілетін қызметтерді сатып алу нəтижелері бойын-
ша белгіленген, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасының есебінен көрсетілетін қызмет 
бағасын қолдана отырып, есептелген көрсетілетін қызметтің сомасы;

34) тауарды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтің алдын ала құны – 
тапсырыс берушілердің бастапқы өтінімдері жəне облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, 
сондай-ақ орталық атқарушы органдар жəне əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері 
бар, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар өзге орталық мемлекеттік органдар Қазақстан 
Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен бірыңғай дистрибьюторға ұсынған қажеттіліктің 
алдын ала жиынтық есептері сомасынан үш пайыздан аспайтын мөлшердегі сома. Тауарларды 
сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтің алдын ала құны тиісті қаржы жы-
лына арналған көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомаларды қалыптастыру 
кезінде пайдаланылады;

35) бөлу орталығы (фармацевтикалық хаб) – бірыңғай дистрибьютордың дəріханалық 
қоймасы (бірыңғай дистрибьюторға меншік құқығында немесе өзге заттай құқықта, оның ішінде 
дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау жөнінде 
қызметтер көрсету шарты, дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау 
жəне тасымалдау жөніндегі ұзақ мерзімді шарт негізінде тиесілі қойма) немесе тауарды сақтау 
жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтер шеңберінде тауар берушіден қабылдауды, 
есепке алуды, сақтауды, оның ішінде төмендемейтін қорды жəне ауыспалы қалдықтарды 
сақтауды, тауарды қызмет көрсетудің бір өңірінде орналасқан операциялық қоймаларға жəне 
(немесе) тапсырыс берушілер мен өнім берушілерге босатуды жəне тасымалдауды; тауарды 
басқа бөлу орталықтарына шығаруды жəне (немесе) босатуды жүзеге асыратын денсаулық 
сақтау субъектілерінің дəріханалық қоймасы;

36) қызмет көрсету өңірі – бірнеше əкімшілік-аумақтық бірлікті қамтитын (облыс, 
республикалық маңызы бар қала, астана), олардың бірінде бірыңғай бөлу орталығы орналасқан 
Қазақстан Республикасы аумағының бөлігі;

 37) операциялық қойма – бірыңғай дистрибьютордың бөлу орталығынан жəне (немесе) тау-
арларды берушіден тауарды қабылдауды, есепке алуды, сақтауды, тауарды əкімшілік-аумақтық 
бірліктің (облыс, республикалық маңызы бар қала, астана) аумағында орналасқан тапсырыс 
берушіге жəне тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтердің өнім 
берушілеріне босатуды жəне тасымалдауды жүзеге асыратын, əкімшілік-аумақтық бірлікте (об-
лыс, республикалық маңызы бар қала, астана) орналасқан денсаулық сақтау субъектілерінің 
дəріханалық қоймасы;

38) дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау жəне тасымалдау 
жөнінде қызметтер көрсету шарты – бірыңғай дистрибьютор кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын жеке тұлғамен немесе заңды тұлғамен – Қазақстан Республикасының резидентімен тиісті 
қаржы жылында жасайтын қызметтерді көрсетудің азаматтық-құқықтық шарты;

39) тапсырыс берушілер – тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер 
көрсететін облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, əскери-медициналық (медициналық) 
бөлімшелер, ведомстволық бөлімшелер (ұйымдар), сондай-ақ мемлекеттік кəсіпорындарға, 
дауыс беру акцияларының (үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі 
заңды тұлғаларға жататын денсаулық сақтау субъектілері;

40) тапсырыс берушілердің қажеттілігі – тапсырыс берушілердің бастапқы өтінімдерінің 
жəне облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық сақтауды 
мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары, сондай-ақ орталық атқарушы органдар жəне 
əскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері, ведомстволық бөлімшелері (ұйымдары) бар 
өзге орталық мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған тəртіппен 
бірыңғай дистрибьюторға ұсынған қажеттіліктің алдын ала жиынтық есептерінің сомасы, оның 
ішінде мəлімделген тауарлардың көлемі.

3. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу мынадай:
1) сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы жəне тиімді жұмсау;
2) əлеуетті өнім берушілерге сатып алуды өткізу рəсіміне қатысу үшін тең мүмкіндіктер беру;
3) əлеуетті өнім берушілер арасындағы əділетті бəсекелестік;
4) сатып алу процесінің жариялылығы мен ашықтығы;
5) Қазақстан Республикасының тұрғындарын қауіпсіз, тиімді жəне сапалы дəрілік заттар-

мен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен үздіксіз қамтамасыз ету қағидаттар сақтала 
отырып жүргізіледі.

4. Бірыңғай дистрибьютор көрсетілетін қызметтерді сатып алуды мынадай:
 1) екі кезеңдік конкурс;
 2) бір көзден сатып алу тəсілдерінің бірімен жүзеге асырады.
5. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ 

есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алуды бірыңғай дистрибьютор 
жүзеге асырады. Бірыңғай дистрибьютор екі кезеңдік рəсімді бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алуды пайдалана отырып, конкурс ұйымдастырады жəне өткізеді.

6. Бірыңғай дистрибьютор тапсырыс берушілердің қажеттілігі негізінде бірінші қыркүйектен 
кешіктірмей: 

бөлу орталықтары арқылы жəне (немесе) операциялық қоймалар арқылы тауарларды 
сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметті. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау 
жөніндегі көрсетілетін қызмет бірыңғай дистрибьютордың бөлу орталықтары арқылы Қазақстан 
Республикасындағы көлік коммуникациясының қолжетімділігін ескере отырып, Астана, Ақтау, 
Ақтөбе,  Алматы, Шымкент қалаларында сатып алынады. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау 

жөніндегі көрсетілетін қызмет операциялық қоймалар арқылы бөлу орталықтары орналасқан 
əкімшілік-аумақтық бірліктерді (облыстарды) қоспағанда, əкімшілік-аумақтық бірлікте (облы-
ста) сатып алынады;

тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу рəсіміне 
кіріседі.

7. Жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесін бірыңғай дистри-
бьютор заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде қалыптастырады жəне денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган көздеген тəртіппен жəне мерзімдерде оның интернет-ресурсына 
орналастыру үшін денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті органға жіберіледі.

Мыналар:
1) əлеуетті өнім берушілердің біліктілік талаптары немесе көрсетілетін қызметтерге 

қойылатын талаптар бойынша дəйексіз ақпарат беруі;
2) жеңімпаздар деп айқындалған əлеуетті өнім берушілердің осы Қағидаларға сəйкес 

қызметтер көрсету шартын жасасудан жалтаруы;
3) екінші орын алған əлеуетті қызмет берушілердің осы Қағидаларға сəйкес қызметтер 

көрсету шартын жасасудан жалтаруы;
 4) бірыңғай дистрибьютордың қызметтер көрсету шартын бір жақты тəртіппен бұзуға 

əкелген, олармен жасалған қызметтер көрсету шарттары бойынша міндеттемелерді өнім 
берушілердің орындамауы немесе тиісінше орындамауы жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің 
немесе өнім берушілердің тізбесіне қосу үшін негіздемелер болып табылады.

Бірыңғай дистрибьютор осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген əлеуетті қызмет берушіні 
немесе өнім берушіні жосықсыз деп тану негіздемесінің туындағаны туралы хабардар болған 
күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей əлеуетті өнім берушіні немесе өнім берушіні 
жосықсыз деп тану туралы талап арызбен сотқа жүгінуге міндетті.

8. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
кезінде, бірыңғай дистрибьютор бір лот үшін:

тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді операциялық 
қойма арқылы сатып алу кезінде, əкімшілік-аумақтық бірлікті (облыс);

тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді бөлу орталығы 
арқылы сатып алу кезінде өңірді айқындайды.

Бөлу орталығы қызмет көрсету өңірінде тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
қызметтерді көрсетеді, сондай-ақ əкімшілік-аумақтық бірлікте (облыс, республикалық маңызы 
бар қала, астана) орналасқан жері бойынша операциялық қойманың функциясын атқарады.

Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді операциялық 
қойма арқылы сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, бөлу орталығы қызмет көрсетілетін 
өңірдің осындай əкімшілік-аумақтық бірлігінде (облыста) немесе қызмет көрсетілетін тұтас 
өңірде тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсетеді. 

Тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде 
бірыңғай дистрибьютор бір лот үшін əкімшілік-аумақтық бірлікті (облыстар, республикалық 
маңызы бар қала жəне астана) айқындайды.

9. Тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтерді көрсету үшін əлеуетті өнім 
берушінің бірлесіп орындаушыны тартуына жол беріледі, бұл ретте əлеуетті өнім берушінің 
бірлесіп орындаушысы осы Қағидалардың 10-тармағының 1), 3), 11) тармақшаларында 
белгіленген есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтің əлеуетті өнім берушісіне 
қойылатын біліктілік талаптарына сəйкес келуі тиіс.

2-тарау. Əлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
10. Көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім берушілеріне мынадай біліктілік талаптары 

қойылады:
1) құқық қабілеттілігі (заңды тұлғалар үшін), азаматтық əрекет қабілеттілігі (кəсіпкерлік 

қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін);
2) айналысу үшін рұқсат алу, хабарлама жіберу қажет қызметтің түрін жүзеге асыра-

тын əлеуетті өнім берушінің құқық қабілеттілігі «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 
қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелері арқылы расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мəліметтер 
болмаған жағдайда əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» 2014 жылғы 
16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алған (жіберілген) тиісті рұқсаттың 
(хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

3) төлем қабілеттілігі – салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар мен міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру аударымдары жəне (немесе) жарналары бойынша берешегінің болмауы;

4) оңалту, банкроттық не таратылу рəсімдеріне жатпауы, қаржы-шаруашылық қызметі 
конкурс өткізу сəтінде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес тоқтатыла 
тұрған болмауға тиіс;

5) жосықсыз əлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесінде болмауы;
6) Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығында жұмыс өтілі кемінде 1 

(бір) жыл; 
7) тиісті дистрибьюторлық практика (GDР) талаптарына сəйкестік (3 жыл мерзімге та-

уарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);
8) бірыңғай дистрибьютордың техникалық ерекшелігіне сəйкес сақтау жəне тасымалдау 

жөнінде қызметтер көрсетуге арналған бірыңғай дистрибьютордың ақпараттық жүйесін жүргізу 
үшін ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның болуы;

9) амбулаториялық дəрілік қамтамасыз етуді ақпараттық есепке алу жүйесін жүргізу үшін 
ақпараттық-коомуникациялық инфрақұрылымның болуы (есепке алу жəне өткізу жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);

10) соңғы екі жыл ішінде жасасқан қызметтер көрсету шарттары бойынша міндеттемелерді 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін заңды күшіне енген сот шешімінің негізінде 
жауапкершілікке тартылмауы;

11) осы Қағидалардың 13-тармағында көзделген шектеулердің болмауы.
Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім 

берушісі осы тармақтың 1) – 8), 10), 11) тармақшаларындағы талаптардан басқа, бірыңғай дис-
трибьютор əзірлейтін тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің 
техникалық ерекшелігіне сəйкес келуге тиіс. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтің техникалық ерекшелігінде бірыңғай дистрибьютор тауарларды сақтау 
жəне тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету объектілеріне, сондай-ақ əлеуметтік өнім 
берушінің ресурстарына қойылатын талаптарды белгілейді.

11. Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім берушіге осы Қағидаларда көзделмеген біліктілік 
талаптарды қомайды.

12. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің əлеуетті өнім 
берушілеріне бірлесіп орындаушыларды тартуға жəне өткізілетін конкурстың нысанасы болып 
табылатын қызметтерді көрсетудің қандай да бір көлемін оларға беруге тыйым салынады. 

13. Бірыңғай дистрибьютордың қызметкерлері, сондай-ақ үлестес тұлғалары осы 
Қағидалармен реттелетін көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде əлеуетті 
өнім берушілер ретінде қатыспайды. 

Əлеуетті өнім беруші жəне оның үлестес тұлғасы оның бір лоты бойынша конкурстың 
қатысушы ретінде əрекет ете алмайды.

Əлеуетті өнім беруші, егер:
1) əлеуетті өнім берушінің бірінші басшыларының жəне (немесе) əлеуетті өнім берушінің 

уəкілетті өкілінің жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жегжаттары өнім берушіні таңдау ту-
ралы шешім қабылдау құқығына ие болса не өткізілетін сатып алуда бірыңғай дистрибьютордың 
қызметкері болып табылса;

 2) сатып алуға қатысуға үміткер əлеуетті өнім берушінің басшысы, заңды тұлғаның 
құрылтайшысы, сондай-ақ кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға жосықсыз əлеуетті 
өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесіне енгізілген заңды тұлғаларды басқарумен, 
құрумен, олардың жарғылық капиталына қатысумен байланысты болса;

3) конкурсқа қатысуға үміткер əлеуетті өнім берушінің басшысы жосықсыз əлеуетті өнім 
берушілердің (өнім берушілердің) тізбесіне енгізілген, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 
жеке тұлға болса;

4) конкурсқа қатысуға үміткер, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып 
табылатын əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) 
тізбесіне енгізілген əлеуетті өнім беруші заңды тұлғаның басшысы болса;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əлеуетті өнім берушінің немесе өнім 
берушінің қаржылық-шаруашылық қызметі тоқтатыла тұрса;

6) əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетт і өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесінде 
болса, сатып алуға қатыспайды.

3-тарау. Екі кезеңдік конкурс өткізу тəртібі 
14. Екі кезеңдік конкурс өткізу туралы хабарландыру өтінімдер қабылдаудың аяқталған 

күніне дейін күнтізбелік жиырма күн қалғанда мемлекеттік жəне орыс тілдерінде бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсында жарияланады. 

15. Екі кезеңдік қайталама конкурс жүзеге асырылған жағдайда конкурстық өтінімдерді 
ұсынудың  соңғы күніне дейін кемінде күнтізбелік он күн қалғанда бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсына хабарландырудың мəтіні орналастырылады. 

16. Екі кезеңдік конкурс өткізу туралы хабарландыруда мыналар қамтылады:
1) бірыңғай дистрибьютордың атауы мен мекенжайы;
2) бірыңғай дистрибьютордың банктік деректемелері;
3) көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі екі кезеңдік конкурстың атауы;
4) дəрілік заттардың халықаралық патенттелмеген атаулары немесе құрамы, медициналық 

мақсаттағы бұйымдардың атауы немесе құрамы, олардың сипаттамалары жəне (немесе) 
техникалық сипаттамалары жəне көлемдері көрсетілген əрбір лот бойынша сатып алынатын 
көрсетілетін қызметтердің атауы;

5) екі кезеңдік конкурсқа қатысуға арналған өтінім қабылдаудың басталған жəне аяқталған 
күні, уақыты мен орны;

6) конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу күні, уақты жəне орны;
7) əрбір лот бойынша сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі;
8) екі кезеңдік конкурсқа қатысуға арналған конкурстық өтінімінің кепілдікті қамтамасыз 

етуін ұсыну тəртібі; 
9) тиісті қаржы жылына əрбір лот бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу үшін бөлінген 

сома.
Бұл ретте, тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтердің əрбір 

лоты бойынша бөлінген сома тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтің алдын ала құнынан аспайды:

бөлу орталығы арқылы қызмет көрсетілетін тиісті өңірдің тапсырыс берушілерінің 
қажеттілігінен екі пайыздан аспайтын жəне тапсырыс берушінің тиісті əкімшілік-аумақтық 
бірлікте (облыстағы, республикалық маңызы бар қаладағы жəне астанадағы) бөлу орталығының 
орналасқан жері бойынша тапсырыс берушілердің қажеттілігінен бір пайыздан аспайтын со-
маны құрайды;

операциялық қойма арқылы сома тиісті əкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстың, 
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың) тапсырыс берушілерінің қажеттілігінің 
бір пайызын құрайды.

Тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін 
əрбір лот бойынша бөлінген сома тауарлардың шекті бағасы бойынша есептелген лоттың 
жалпы сомасының он екі пайызын құрайды;

10) көрсетілетін қызметтерді ұсыну орны жəне мерзімдері;
11) сатып алынатын қызметтер көрсетілуге тиіс əрбір лот бойынша елді мекендердің тізбесі 

(тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);
12) денсаулық сақтау субъектілерінің тізбесі жəне мекенжайы (тауарларды есепке алу 

жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);
13) əлеуетті өнім берушінің жəне (немесе) оның бірлесіп орындаушының осы Қағидалардың 

2-тарауының біліктілік талаптарына сəйкестігі туралы талап.
17. Бірың ғай дистрибьютордың екі кезеңдік конкурс өткізу тəртібі мынадай жүйелі 

кезеңдердің жиынтығын білдіреді: 
1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
комиссияны құру, комиссияның хатшысын айқындау;
бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресу рсына сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 

көрсетілетін қызметтерді немесе есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу бойынша екі кезеңдік конкурс өткізу туралы хабарландыруды орналастыру; 

 конкурстық өтінімдерді , конкурстық өтінімдерді кепілдікті қамтамасыз етуді жəне бастапқы 
баға ұсыныстарын қабылдау, ашу жəне алдын ала қарау, сарапшыны тарту (қажет болған 
кезде); 

конкурстық өтінімдерге толықтыруларды қабылдау жəне қарау;
ең төмен бағаны айқындау рəсіміне (бұдан əрі – аукцион) жіберу үшін əлеуетті өнім 

берушілерді айқындау; 
2) екінші кезеңде:
əлеуетті өнім берушілердің бағаларын салыстыру арқылы аукцион;
екі кезеңдік конкурстардың қорытындысын шығару жүзеге асырылады.
18. Екі кезеңдік конкурсты ұйымдастыру жəне өткізу үшін бірыңғай дистрибьютор конкурстық 

комиссия (бұдан əрі – комиссия) құрады, оның құрамын əрбір конкурсқа жеке бекітеді, хат-
шыны айқындайды. 

19. Комиссияны құру жəне оның хатшысын айқындау туралы шешімді бірыңғай 
дистрибьютордың бірінші басшысы (немесе оның міндеттерін атқаратын адам) қабылдайды.

20. Бірыңғай дистрибьютордың бірінші басшысы Комиссия төрағасы болып айқындалады. 
Комиссияның құрамына төраға, төрағаның орынбасары жəне комиссия мүшелері кіреді. 
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрауға жəне үш адамнан кем болмауға тиіс. 
Комиссияның хатшысы комиссия мүшесі болып табылмайды жəне комиссия шешім қабылдаған 
кезде дауыс беру құқығы болмайды.

21. Комиссия құрамына бірыңғай дистрибьютордың қызметкерл ері, денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті органның өкілдері (келісім бойынша), «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының (келісім бойынша) қызметкерлері жəне 
(немесе) өкілдері енгізіледі. 

22. Комиссия оны құру туралы шешім күшіне енген күнінен бастап əрекет етеді жəне тиісті 
қаржы жылында тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтерді көрсету шарты 
немесе есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызмет тер көрсету шарты жасалған күннен бастап 
өз қызметін тоқтатады. 

23. Төраға комиссия отырыстарына басшылық етеді, оның жұмысын жоспарлайды. Ол 
болмаған жағдайда төрағаның функцияларын оның орынбасары атқарады.

24. Комиссияның хатшысы хабарландыруды орналастырады, конкурстық өтінімдері, оларға 
қоса берілетін толықтырулар салынған конверттерді қабылдайды, комиссия отырысының күн 
тəртібін, қажетті құжаттар мен материалдарды қалыптастырады, комиссия отырысы  өткеннен 
кейін оның хаттамаларын ресімдейді, конкурстық өтінімдері бар конверттерді ұсыну уақыты 
мен күнін, əлеуетті өнім берушінің уəкілетті өкілінің (конкурстық өтінім салынған конвертті 
ұсынған адамның) тегі, атын, əкесінің атын (болған жағдайда) көрсете отырып, келіп түскен 
конкурстық өтінімдерді тіркеу журналын  жəне конкурстық өтінімдерді қамтамасыз етуді тіркеу 
журналын жүргізеді.

Келіп түскен конкурстық өтінімдерді жəне конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді 
тіркеу журналдары тігілген, беттері нөмірленген, соңғы беті бірыңғай дистрибьютордың 
мөрімен бекітілген болуға тиіс. 

25. Комиссия отырыстары комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі 
қатысқан жағдайда өткізіледі. Комиссияның шешімі ашық дауыс беру арқылы қабылданады 
жəне егер қатысып отырған комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, 
қабыл данды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда, комиссияның төрағасы неме-
се ол болмаған жағдайда, төрағаның орынбасары дауыс берген шешім қабылданған болып 
есептеледі.

Комиссия отырысының хаттамаларына барлық қатысып отырған комиссия мүшелері, 
төраға, төрағаның орынбасары жəне хатшы қол қояды жəне оның əр парағына бұрыштама 
қол қояды.

26. Комиссия құрамынан біреу болмаған жағдайда, хаттамада оның болмау себебі 
көрсетіледі жəне оның болмау себебін растайтын құжат қоса беріледі. Конкурстық өтінімдерді 
алдын ала қарауды бастағанға дейін комиссия құрамына комиссияның жоқ мүшелерін алма-
стыру бөлігінде өзгерістер енгізуге рұқсат етіледі.

27. Бірыңғай дистрибьютор қажет болған кезде сарапшыны жəне екі кезеңдік конкурс 
тəсілімен сатып алу өткізу кезінде сатып алынатын көрсетілетін қызметтерге сараптамалық 
қорытынды алу үшін бейінді мамандықтар бойынша сарапшыларды тартады.

 Денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган сарапшыны жəне бейінді мамандықтар 
бойынша сарапшыларды айқындайды жəне олардың екі кезеңдік конкурс тəсілімен сатып алу 
өткізуге қатысуын қамтамасыз етеді.

28. Сарапшы əлеуетті өнім беруші ұсынатын тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтердің немесе тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтердің сипаттамаларының осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкестігіне 
конкурстық өтінімнің техникалық бөлігі бойынша қорытынды береді.

29. Сарапшы комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беруге қатысады. Сараптамалық 
қорытынды жазбаша түрде ресімделеді, сарапшы қол қояды жəне комиссия отырысының хат-
тамасына қоса беріледі. Сарапшының сараптамалық қорытындысын комиссия əлеуетті өнім 
берушіні аукционға жіберу кезінде қабылдайды.

4-тарау. Конкурстық өтінімдердің қолданылу мерзімі, мазмұны, оларды ұсыну, 
өзгерту жəне кері қайтару

30. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген əлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімдерді ұсынудың 
соңғы мерзімі өткенге дейін бірыңғай дистрибьюторға хабарландырудың шарттарына жəне 
осы Қағидалардың талаптарына сəйкес жасалған конкурстық өтінімді жəне жеке конкурстық 
өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді желімделген түрде ұсынады.

31. Бірыңғай дистрибьютор тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметке техникалық ерекшелік əзірлейді. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтің техникалық ерекшелігінде бірыңғай дистрибьютор тауарларды сақтау 
жəне тасымалдау жөніндегі қызметті көрсету объектісіне, сондай-ақ əлеуетті өнім берушінің 
ресурстарына қойылатын талаптарды белгілейді.

32. Конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі өткеннен кейін ұсынылған конкурстық өтінім 
ашылмайды жəне оны ұсынған əлеуетті өнім берушіге кері қайтарылады, бұл ретте келіп 
түскен өтінімдерді тіркеу журналына конкурстық өтінімнің ұсынылған уақыты белгіленеді.

33. Əлеуетті  өнім беруші ұсынған конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі кемінде күнтізбелік 
қырық бес күн болуға тиіс. Мерзімі екі кезеңдік конкурс шарттарында көрсетілген қолданылу 
мерзімінен қысқа конкурстық өтінім қабылданбайды.

 34. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімі екі бөліктен тұрады: негізгі, техникалық 
жəне бастапқы баға ұсынысы.

 35. Негізгі жəне техникалық бөліктер жеке тігіледі жəне нөмірленеді, соңғы беттеріне 
бірінші басшы немесе өнім берушінің уəкілетті адамы қол қояды жəне əлеуетті өнім берушінің 
мөрмен расталады. 

Конкурстық өтінімінің барлық үш бөліктері бір конвертке желімденеді.
Əлеуетті өнім беруші осы тармақтың талаптарына сəйкес келмейтін конкурстық өтінімді 

ұсынған кезде, əлеуетті өнім берушінің мұндай конкурстық өтінім қаралмай кері қайтарылады.
36. Конвертте əлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды  мекенжайы көрсетіледі. Конверт 

хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша бірыңғай дистрибьюторға жіберіледі жəне ол «Ек і 
кезеңдік рəсімдер пайдаланыла отырып өткізілетін конкурс______________ (конкурстың атауы 
көрсетіледі)» жəне «________________________ дейін ашпаңыз» (хабарламада көрсетілген 
конверттерді ашу күні мен уақыты көрсетіледі)» деген сөздерді қамтуға тиіс. 

37. Конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету тігілмейді жəне конвертке желімделмейді, 
конкурстық өтінімнен бөлек ұсынылады жəне конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі өткенге 
дейін конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету журналында тіркелед і.

38. Əлеуетті өнім берушіге грамматикалық немесе арифметикалық қателерді түзету 
қажет болатын жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімде, конвертте жолдар арасында 
ешқандай қосымша жазулар, өшірілген сөздер немесе толықтырулар болмауға тиіс. Əлеуетті 
өнім берушінің бастапқы баға ұсыныстарындағы грамматикалық немесе арифметикалық 
қателерді түзетуге жол берілмейді.

39. Конкурстық өтінімнің негізгі бөлігі мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:
1) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша конкурсқа 

қатысуға өтінім (электрондық жеткізгіште өтінімге қоса берілетін құжаттардың тізімдемесі 
ұсынылады);

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі немесе 
анықтама не дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі, сондай-
ақ есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жеке басын 
куəландыратын құжаттың көшірмесі;

3) заңды тұлға үшін жарғының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, 
қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетіл месе, құрылтайшылардың, 
қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе хабарландыру күнінен ерте берілмеген 
құрылтай шартының көшірмесі немесе қолданыстағы акция ұстаушыларының тізілімінің 
үзінді ұсынылады); 

4) заңды тұлғаны құрмай кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін тиісті 
мемлекеттік орган берген құжаттың к өшірмесі, жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі 
(кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

5) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес  алынған тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық техниканы өткізуге рұқсаттардың жəне (не-
месе) хабарламалардың көшірмелері. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде 
мəліметтер болмаған жағдайда, əлеуетті өнім беруші «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикас ының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) 
тиісті рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесін ұсынады;

6) конкурсты хабарлау күнінің алдында бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарна-
лары, міндетті кəсіптік з ейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің 
бар-жоғы туралы құжат;

7) əлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы №3 қаулысымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6793 болып 
енгізілген) екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамында бухгалтерлік есепке алу шоттарының үлгі жоспарына сəйкес банктің 
немесе банк филиалының алдында əлеуетті өнім берушінің анықтама берген күннің алдындағы 
үш а йдан астам мерзімге созылған мін деттемелерінің барлық түрлері бойынша мерзімі өткен 
берешегінің жоқ  екені туралы қол қойылған жəне конверттерді ашу күнінің алдындағы бір 
айдан ерте емес берілген, денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан 
бойынша анықтаманың түпнұсқасы (егер əлеуетті өнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше 
банктің немесе филиалдарының, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осын-
дай банктердің əрқайсысынан);

8) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтер;

9) қол даныстағы GDP сертификатының көшірмесі (3 жыл мерзімге тауарларды сақтау жəне 
тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);

10) есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде 
дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі берген 
дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау, тасымалдау, өткізу үшін 
жағдайлардың болуын тексеру актісінің, қажет болған кезде «салқындату тізбегінің» болуы 
туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеу актісінің көшірмесі (актілер өтіні мдер 
салынған конверттер ашылған күнге дейін бір жылдан кешіктірілмей берілуге тиіс). Əлеуетті 
өнім беруші тиісті дəріханалық практика сертификатын (GPP) ұсынған жағдайда жоғарыда 
көрсетілген актілер ұсынылмайды;

11) бірлесіп орындаушылармен тауарларды есепке алу жəне өткізу жөні ндегі 
қызметтерді көрсету ниеті шарттарының жəне (немесе) бірлесіп орындаушылармен 
қызметтерді көрсету кезеңіне дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
бөлшек саудасы объектілерінің атауларын, мекенжайларын; лицензияны жəне оларға 
қосымшаларды беру нөмірін жəне күнін, ұйым басшысының тегін, атын, əкесінің атын 
(болған жағдайда) көрсете отырып, екі кезеңдік конкурс өткізу арқылы тауарларды есеп-
ке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша хабарлама 
орналастырылғаннан кейін жасалған шарттардың көшірмелерін. Бір қаржы жылында бір 
көзден сатып алу тəсілімен тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру кезінде не екі кезеңдік рəсімдерді пайдалана 
отырып қайтадан тендер өткізу кезінде əлеуетті өнім берушілер бірлесіп орындаушы-
лармен қызметтерді көрсету кезеңіне екі кезеңдік конкурс өткізу арқылы тауарларды 
есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша хабарлама 
орналастырылғаннан кейін жасалған шарттар ұсынылады;

12) бірлесіп орындаушының осы Қағидалардың 10-тармағының 8) – 10) тармақшаларына 
сəйкес біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын құжаттар;

13) осы Қағидалардың 13-тармағына сəйкес үлестестіктің болмауы туралы кепілдік хат;
14) осы Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген фактілер анықталған жағдайда, осы 

Қағидаларда белгіленген тəртіппен қызметтер көрсету шартын бұзуға келісу туралы хат;
15) əлеуетті өнім берушінің оңалту, банкроттық не тарату рəсіміне қатысы жоқ екенін, 

əлеуетті өнім берушінің жосықсыз өнім берушілер тізбесінде болмауын растайтын əлеуетті 
өнім берушінің кепілдік хаты;

16) конкурс жеңімпазы деп танылған жағдайда, əлеуетті өнім берушінің бірлесіп орындаушы-
ларда да денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган белгілеген тəртіппен амбулаториялық 
дəрілік қамтамасыз етуді ақпараттық есепке алу жүйесін жүргізуге арналған ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылымының болуын қамтамасыз ету міндеттемесін растайтын 
кепілдік хаты (есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);

17) конкурс жеңімпазы деп танылған жағдайда, əлеуетті өнім берушінің бірыңғай 
дистрибьютордың ақпараттық жүйесін жүргізу үшін ақпараттық-коммуникациялық 
инфрақұрылымды орнату міндеттемесін растайтын кепілдік хаты (сақтау жəне тасымалдау 
жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде);

18) əлеуетті өнім берушінің бірінші басшысы немесе уəкілетті адамы қол қойған жəне 
əлеуетті өнім берушінің мөрімен бекітілген əлеуетті өнім берушінің бастапқы бағалық ұсынымы.

 40. Конкурстық өтінімнің техникалық бөлігі хабарландыруда көрсетілген ұсынылатын 
қызметтердің техникалық ерекшеліктерінің сəйкестігін растайтын құжаттарды қамтуға тиіс. 

41. Əлеуетті өнім беруші баға ұсынысын бір рет ұсынған кезде денсаулық сақтау 
саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша əлеуетті өнім берушінің басшысы 
немесе уəкілетті адам қол қойған бір лот бойынша бір баста пқы, түпкілікті, қосымша баға 
ұсынысын береді.

42. Түпкілікті баға ұсынысы (қажет болған кезде қосымша) аукцион өткізілетін күні 
ұсынылады.

43. Əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысына (бастапқы, түпкілікті немесе қосымша) бірыңғай 
дистрибьюторға тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтерді немесе есепке 
алу жəне өткізу жөніндегі қызметтерді көрсетумен байланысты барлық шығыстар енгізіледі.

44. Əлеуетті өнім берушіге тиісті баға ұсынысын беру оның хабарландыруда жəне 
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен қызметтерді көрсету шартының үлгілік 
нысанында көрсетілген талаптарды сақтай отырып, көрсетілетін қызметтерді ұсыну туралы 
келісімін білдіру нысаны болып табылады.

45. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімді беру мерзімі аяқталғанға дейін өзінің 
конкурстық өтінімін өзгертуге, кері қайтаруға, сондай-ақ конкурстық өтінімнің кепілдікті 
қамтамасыз етуін қайтаруға құқығы бар.

46. Əлеуетті өнім берушінің Конкурстық өтінімді кері қайтару туралы хабарламасы 
бірыңғай дистрибьюторға жазбаша ныса нда, бірақ конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімінен 
кешіктірмей жіберілуге тиіс.

47. Бірыңғай дистрибьютордың ескертулерінің негізінде конкурстық өтінімге осы 
Қағидаларға сəйкес өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық өтінімдерге 
жəне олардың қамтамасыз етулеріне конкурстық өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғаннан кей ін 
өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

5-тарау. Конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету
48. Əлеуетті өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін əрбір лоттың сомасынан үш пайыз мөлшерде; 
есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде əрбір лоттың 
сомасынан бір пайыз мөлшерде бірыңғай дистрибьюторға конкурстық өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз етуді енгізеді.

Сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзім ді шартын жасасу үшін 
конкурс өткізілген жағдайда əлеуетті өнім беруші өтінім сомасынан үш пайыз мөлшерде 
конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізеді. 

Бірнеше лот  бойынша қатысқан жағдайда, əлеуетті өнім беруші əрбір лотқа жеке конкурстық 
өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді ұсына алады. Конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз 
етудің жарамдылық мерзімі екі кезеңдік конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді кепілдікті 
қамтамасыз ету мерзімінен кем болмауға тиіс.

49. Конкурстық өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткенге дейін конкурстық өтінімді 
кепілдікті қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда, осындай əлеуетті өнім берушінің конкурстық 
өтінімі үш ж ұмыс күні ішінде қаралмай кері қайтарылады.

50. Конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету:
1) бірыңғай дистрибьютордың банктік шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша банктік кепілдіктің 

түпнұсқасы түрінде ұсынылады.
51. Əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі өткенге дейін үшінші 

тұлғада енгізілген кепілдікті ақшалай жарнасына тұтастай не бір бөлігіне талап қою құқығының 
туындауына əкелетін əрекеттерді жасауына жол берілмейді.

52. Бірыңғай дистрибьютор кепілдікті қамтамасыз етуді тіркеу журналында  мынадай 
мəліметтерді көрсетеді:

1) екі кезеңдік конкурстың атауы (лот нөмірі);
2) кепілдікті қамтамасыз етуді ұсынған əлеуетті өнім беру шінің уəкілетті өкілінің тегі, аты, 

əкесінің аты (бар болса);
3) кепілдікті қамтамасыз етуді тіркеу күні мен уақыты.
53. Егер əлеуетті өнім беруші:
1) конкурстық өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді 

кері қайтарып алса немесе өзгертсе (осы Қағид аларға сəйкес комиссияның ескертулерінің 
негізінде конкурстық өтінімге өзгерістер енгізілген жағдайларды қоспағанда);

2) конкурстың жеңімпазы деп танылғаннан кейін жеңімпаз қызметтер көрсету шартын 
жасасудан жалтарса;

3) жеңімпаз тиісті қаржы жылына арналған қызметтер көрсету шартын жəне/немесе 
қосымша келісімді кепілдікті қамтамасыз етуді енгізбеген не уақтылы енгізбеген жағдайда; 

4) осы лот бойынша сатып алуға бөлінген сомадан асатын сомада баға ұсынысын берсе;
5) осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен бастапқы баға ұсынысын ұсынбаса;
6) екінші орын алған əлеуетті өнім беруші қызметтер көрсету шартын жасасудан жалтарса;
7) екінші орын алған əлеуетті өнім беруші қызметтер көрсету шартын жасасып, тиісті қаржы 

жылына арналған қызметтер көрсету шартын жəне/немесе қосымша келісімді орындауды 
кепілдікті қамтамасыз етуді мерзімінде енгізбесе, конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз 
ету тиісті лоттар бойынша кері қайтарылмайды. 

54. Конкурстық өтінімді  кепілдікті қамтамасыз ету əлеуетті өнім берушіге:
1) əлеуетті өнім беруші өзінің конкурстық өтінімін өтін імдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 

өткенге дейін кері қайтарып алған;
2) бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына екі кезеңдік конкурс қорытындыларының 

(жеңімпаздың жəне екінші орын алған əлеуетті өнім берушіні қоспағанда) хаттамасын 
орналастырылған;

3) қызметтерді көрсету шарты күшіне енген жəне жеңімпаз қызметтерді көрсету шартын 
орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді енгізген жағдайларда бес жұмыс күні ішінде əлеуетті 
өнім берушінің жазбаша өтініші бойынша қайтарылады.

Конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету екінші орын алған əлеуетті өнім берушіге 
оның жазбаша өтініші бойынша жеңімпаз қызметті көрсету шартының кепілдікті қамтамасыз 
етуді енгізгеннен кейін қайтарылады. Бұл ретте, бірыңғай дистрибьютор жеңімпаз қызметті 
көрсету шартын орындауды кепілдікті қамтамасыз етуді енгізген күннен кейін екі жұмыс күнінен 
кешіктірмей екінші орын алған жеңімпазды жеңімпазбен қызметті көрсету шартының күшіне 
енгені туралы хабардар етеді.

6-тарау. Конкурстық өтінімдерді ашу жəне қарау
55. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашуды комиссия конкурсты өткізу туралы 

хабарламада көрсетілген күні, уақытта жəне орнында жүргізеді. 
Конверттерді ашқан күннен кейінгі келесі күні комиссия регламентті бірыңғай дистри-

бьютордың интернет-ресурсына орналастыру арқылы осы Қағидаларда көзделген рəсімдерді 
өткізу орнын, уақытын жəне күнін көрсете отырып, регламентті əлеуетті өнім берушілердің 
назарына жеткізеді.

56. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі мен оларды ашу 
арасындағы кезең екі сағаттан аспауы тиіс.

57 . Хабарландыруда көрсетілген мерзімде жəне осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен 
ұсынылған əлеуетті өнім берушілердің конкурстық өтінімдер салынған конверттер ашылуға 
жатады.

58. Конкурстық өтінімді ұсынған əлеуетті өнім беруші жəне (немесе)  оның уəкілетті өкілі 
конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады. 

59. Əлеуетті өнім берушілер жəне олардың уəкілетті өкілдері комиссияны конкурсқа қатысуға 
өтінімдер салынған конверттерді ашу рəсімін жазу үшін пайдалануға ниет етіп отырған аудио-
жазба мен бейнетүсірілімнің техникалық құралдары туралы хабардар етеді. 

60. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу кезінде комиссия отырысында:
1) комиссияның хатшысы қатысушыларды : комиссияның құрамы; конкурстық өтінімдерді 

тіркеу журналында тіркелген, конкурстық өтінімдерін  белгіленген мерзімде ұсынған əлеуетті 
өнім берушілер; əлеуетті өнім берушілердің сұратудың бар-жоғы туралы хабардар етеді; осы 
конкурс бойынша өзге де ақпаратты жария етеді;

2) төраға не комиссия мүшелері қатарынан төр аға айқындаған адам: конкурстық өтінімдер 
салынған конверттерді ашады жəне құжаттардың тізбесі мен олардың қысқаша мазмұнын жəне 
əрбір лот бойынша мəлімделген бастапқы баға ұс ыныстарын жария етеді.

61. Комиссия хатшысы конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасын 
ресімдейді жəне ашылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оны бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсында жариялайды.

Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасында:
1) конкурстық өтінімдер салынған конвертті ашу күні мен уақыты;
2) конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы;
3) ұсыну уақыты мен күні көрсетілген конкурстық өтінімді  жəне конкурстық өтінімді кепілдікті 

қамтамасыз етуді ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атауы;
4) конкурстық өтінімдерді ұсынудың түпкілікті мерзімі аяқталғанға дейін өздерінің конкурстық 

өтінімдерін ке рі қайтарып алған əлеуетті өнім берушілердің атауы (бар болса);
5) конкурстық өтінімдер дің қабылдаудың соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін конкурстық 

өтінім ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атауы (бар болса);
6) əлеуетті өнім берушінің конкурстық өтінімдерді ашу рəсіміне қатысқан басшысының 

жəне (немесе) уəкілетті  өкілінің тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) көрсетіле отырып, 
əлеуетті өнім берушінің атауы;

7) əле уетті өнім беруші екі кезеңдік конкурсқа қатысу үшін  ұсы нған конкурстық өтінімдердің 
тізімдемесі;

8) олар қатысатын лоттардың нөмірлерін жəне əрбір лот бойынша мəлімделген бастапқы 
баға ұсыныстарын көрсете отырып, конкурстық өтінім ұсынған əлеуетті өнім берушілердің 
атауы көрсетіледі.

62. Конкурстық өтінімдерді ашу хаттамасы жарияланған күннен бастап үшінші жұмыс күнінен 
кешіктірмей комиссияның хатшысы конкурстық өтінімдерді сарапшыға қарау үшін ұсынады. 

63. Конкурстық комиссия конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу күнінен бастап 
он  жұмыс күні ішінде конкурстық өтінімдердің жəне конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз 
етудің осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігін алдын ала қарайды.

64. Комиссия осы Қағидалардың талаптары на сəйкессіздік  анықталған жағдайда мұндай 
əлеуетті өнім берушілерге конкурстық өтінімдерді сəйкес келтіру үшін, бірақ бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына алдын ала қарау хаттамасы орналастырылған күннен 
бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде береді.

Əлеуетті өнім берушілердің банкроттық не тарату рəсіміне қатысы ж оқтығы бөлігінде 
талаптарға сəйкестігін анықтау мақсатында комиссия банкроттық не тарату рəсімдерінің 
жүргізілуіне бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның и нтернет-ресурсына 
орналастырылған ақпаратты олардың жосықсыз өнім берушілер тізбесінде болу бөлігінде 
қарайды, денсаулық сақтау саласындағы уəк ілетті органның интернет-ресурсына 
орналастырылған ақпаратты қарайды.

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 
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65. Осы Қағидалардың 13-тармағын бұзған əлеуетті өнім берушілерге комиссия конкурстық 
өтінімдерді с əйкес келтіру үшін мерзім бермейді. 

66. Комиссия енгізілген конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз етуді:
1) банктік кепілдік түрінде ұсынылған конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу 

мерзімі жеткіліксіз болған;
2) комиссияға:
конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді ұсынған адамды;
оған қатысу үшін банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз ету енгізетін 

конкурстың атауын;
конкурстық өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін, банктік кепілдік түрінде 

ұсынылған оны ұсыну шарттарын;
конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету ұсынған адамды;
пайдасына конкурстық өтінімді қам тамасыз ету енгізілетін адамды белгілеуге мүмкіндік 

бермейтін мəліметтердің болмауынан көрінетін конкурстық өтінімді қамтамасыз ету тиісінше 
р есімделмеген;

3) енгізілген конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету сомасы осы Қағидалардың 
49-тармағының талаптарына сəйкес келмеген жағдайларда, осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес келмейді деп таниды. 

67. Конкурстық өтінімдерді қарау  аяқталғаннан кейін алдын ала қарау хаттамасы жасалады.
Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасы – он жұмыс күні ішінде, қайталама кон-

курс өткізілген кезде конкурстық өтінімдер салынған конверттердің ашылған күнінен бастап бес 
жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастырылады, онда:

1) конкурстық өтінімдерді алдын ала қар ау орны, күні жəне уақыты;
2) конкурстық комиссияның құрамы, конкурстық комиссияның хатшысы;
3) олар қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетілген конкурстық өтінімдерді ұсынған əлеуетті 

өнім берушілердің атауы жəне əрбір лот бойынша мəлімделген бастапқы баға ұсыныстары;
4) конкурстық өтінімдеріне ескертулер болмаған əлеуетті қызмет берушілердің атауы;
5) конкурстық өтінімдеріне себептері көрсетілген ескертулер бар əлеуетті өнім берушілердің 

атауы;
6) аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің атауы;
7) алдын ала қарау хаттамасын ашуды жариялау күнін қоспағанда, үш жұмыс күнінен 

аспайтын ескертулерді жою мерзімі; 
8) кемінде екі конкурстық өтінім ұсынылған лоттардың нөмірлері көрсетіледі.
68. Алдын ала қарау хаттамасына конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау туралы шешім 

қабылданған күні қол қойылады.
Конкурстық өтінімдерді алдын ала қарау хаттамасы оған қол қойылған күннен бастап 

бір жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастырылады.
69. Əлеуетті өнім беруші бірыңғай дистрибьюторға алдын ала қарау хаттамасында 

көрсетілген мерзімдерде конкурстық өтінімді берген кезде қойылатын талаптарға сəйкес 
ресімделген комиссияның ескертулері бойынша конкурстық өтінімге толықтырулар ұсынады. 
Əлеуетті өнім берушінің алдын ала қарау хаттамасында көрсетілген бірыңғай дистрибьютордың 
ескертулерінен басқа, конкурстық өтінімге толықтыруларын коми ссия қарамайды.

70. Конкурстық өтінімге толықтырулар салынған конверттерді ашуды комиссия  регламент-
ке сəйкес жүзеге асырады. 

 Толықтыруларды ұсынған əлеуетті өнім беруші жəне (немесе) оның уəкілетті өкілі 
толықтырулар салынған конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

71. Толықтырулар салынған конверттерді ұсынудың соңғы мерзімі мен оларды ашу 
арасындағы кезең екі сағаттан аспауға тиіс.

72. Комиссия толықтырулары бар конкурстық өтінімдерді конкурстық өтінімдерге 
толықтырулар салынған конверттерді ашу күнінен кейін бес жұмыс күні ішінде екі кезеңдік 
қайталама конкурс кезінде конкурстық өтінімдерге толықтырулар салынған конверттерді ашу 
күнінен кейін үш жұмыс күні ішінде қайта қарайды. 

73. Комиссия конкурстық өтінімдерді қайта қараған кезде:
1) конкурстық өтінімдерді жəне оларға толықтыруларды осы Қағидалардың талаптарына 

сəйкес келтіру толықтығы жəне ескертулерді жою тұрғысынан қайта қарайды;
2) конкурстық өті німдері осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келмейтін əлеуетті өнім 

берушілерді айқындайды;
3) конкурстық өтінімдерді қарау нəтижелері бойынша бір ғана əлеуетті өнім беруші 

Қағидаларға жəне хабарландырылған шарттарға сəйкес келген жағдайда, оның жеңі мпаз деп 
айқындайды жəне онымен аукцион өткізбей қызметтер көрсету шарты жасалады. Бұл ретте, 
мұндай əлеуетті өнім берушіден лот бойынша қызметтерді сатып алу оның конкурстық өтініміне 
сəйкес автоматты түрде жүзеге асыралады жəне лоттағы қызметтің бағасы оның конкурстық 
баға ұсынысынан аспауға тиіс.

74. Конкурстық өтінімдерде қамтылған мəліметтер ді нақтылау мақсатында конкурстық 
комиссия тиісті жеке немесе заңды тұлғалардан, мемлекеттік органдардан жазбаша нысанда 
жəне (немесе) электрондық нысанда қажетті ақпаратты сұратуға құқылы.

Комиссияның конкурсқа қатысуға арналған өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтырумен, 
конкурстық өтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстырумен, конкурстық өтінімдерді осы 
Қағидалардың 64-тармағында көзделген біліктілік талаптарына сəйкес келтіру мерзімі өткеннен 
кейін тиісінше ресімделмеген сəйкес келтірумен байланысты сұрау салу жіберуіне жəне өзге 
де іс-əрекетіне жол берілмейді.

75. Қайта қарау нəтижелері бойынша аукционға жіберу хаттамасы жасалады, оған 
комиссияның барлық қатысып отырған мүшелері қол қояды жəне ол қайта қарау мерзімі 
өткеннен кейін келесі күні бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына ор наластырылады.

76. Аукционға жіберу хаттамасы мынадай ақпаратты қамтиды:
1) аукцион өткізу орны, күні мен уақыты;
2) комиссияның құрамы, комиссияның хатш ысы;
3) əлеуетті өнім берушілердің əрқайсысы қатысатын лоттардың нөмірлері көрсетіліп, 

конкурстық өтінімдерді ұсынған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
4) конкурстық өтінімдеріне ескертулер болмаған əлеуетті өнім берушілердің атаулары;
5) конкурстық өтінімдерге комиссияның ескертулері болған əлеуетті өнім берушілердің 

атаулары, сондай-ақ конкурстық өтінімдерге толықтырулар ұсыну туралы ақпарат;
6) себептерін көрсете отырып, конкурстық өтінімдері осы Қағидаларға сəйкес тұтастай не-

месе лот бойынша кері қайтарылған əлеуетті өнім берушілердің атауы;
7) бəсекелестік ортаның болмауына байланыст ы аукционға қатыспайтын бір ғана əлеуетті 

өнім беруші жіберілген лоттардың нөмірлері;
8) əрбір лот бойынша əлеуетті өнім берушілер ұсынған бастапқы баға ұсынысының сомасы;
9) əлеуетті өнім берушілерді аукционға жіберу туралы комиссияның шешімі.

7-тарау. Конкурстық өтінімді қабылдамау негіздемелері 
77. Комиссия:
1) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес конкурстық өтінімді кепілдікті қамтамасыз ету 

ұсынылмаған;
2) осы Қағидалардың талаптарына жəне (немесе) хабарландыру шарттарына сəйкес 

келмейтін конкурстық өтінім ұсынылған;
3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі не заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама ұсынылмаған;
4) заңды тұлғаға арналған жарғының көшірмесі немесе құрылтайшылардың, 

қатысушылардың құрамы туралы үзінді немесе акция ұстаушылардың тізілімінен үзінді немесе 
сатып алуды хабарлау күнінен ерте емес берілген құрылтай шартының көшірмесі ұсынылмаған;

5) тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлғаны құрмай, кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі жəне (немесе) жеке басын куəландыратын құжаттың 
көшірмесі ұсынылмаған (кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлға үшін) ұсынылмаған;

6) мəліметтері мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталатын, «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес алынған тиісті фармацевтикалық қызметпен айналысуға жəне (немесе) медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды немесе медициналық техниканы өткізуге арналған рұқсаттардың 
(хабарламалардың) көшірмелері ұсынылмаған не мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерінде мəліметтер болмаған жағдайда «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес алынған (жіберілген) тиісті 
рұқсаттың (хабарламаның) нотариат куəландырған көшірмесі ұсынылмаған;

7) конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы алынған салық төлеушінің салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарнала-
ры, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешегінің жоқ 
(бар) екені туралы құжат ұсынылмаған;

8) тиісті мемлекеттік кірістер органының құжаттарында салық берешегі, міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша бере-
шек (берешектің жалпы сомасында көрсетілмеген олар бойынша төлем мерзімдері өзгертілген 
сомаларды қоспағанда) туралы ақпарат болған;

9) осы Қағидалардың талаптарына сəйкес қол қойылған банк анықтамасының түпнұсқасы 
ұсынылмаған;

10) банктің немесе банк филиалының анықтамасында осы анықтаманы беру күнінің 
алдындағы үш айдан артық созылған əлеуетті өнім берушінің міндеттемелері бойынша мерзімі 
өткен берешегі болған;

11) қолданыстағы GDP сертификатының көшірмесі (3 жыл мерзімге тауарларды сақтау жəне 
тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде) ұсынылмаған;

12) дəрілік заттардың айналысы саласындағы уəкілетті органның аумақтық бөлімшесі бер-
ген дəрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтау, тасымалдау, өткізу үшін 
жағдайлардың болуын тексеру актісінің, қажет болған кезде тиісті дəріханалық практика (GPP) 
сертификатының көшірмелерін ұсыну жағдайларын қоспағанда, «салқындату тізбегінің» болуы 
туралы санитариялық-эпидемиологиялық зерттеп-қарау актісінің (актілер өтінімдер салынған 
конверттерді ашу күніне дейін бір жылдан кешіктірілмей берілуі тиіс) көшірмелері ұсынылмаған;

13) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша біліктілік ту-
ралы мəліметтер ұсынылмаған;

14) осы Қағидалардың 2-тарауында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келмеген;
15) əлеуетті өнім беруші осы Қағидалардың талаптарына жəне хабарланған шарттарға 

сəйкес техникалық ерекшелікті ұсынбаған;
16) сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде əлеуетті 

өнім беруші осы Қағидалардың талаптарына жəне (немесе) хабарландыруға сəйкес келмейтін 
техникалық ерекшелік ұсынған;

17) біліктілік талаптарына жəне осы Қағидалардың шеңберінде сатып алынатын көрсетілетін 
қызметтерге қойылатын талаптар бойынша дəйексіз ақпарат ұсыну фактісі анықталған;

18) əлеуетті өнім берушіге қатысты банкроттық не тарату рəсімін жүргізу фактісі анықталған;
19) егер конкурстық өтінімнің қолданылу мерзімі хабарланған екі кезеңдік конкурстың шарт-

тарында көрсетілгенге қарағанда қысқа болса;
20) егер бастапқы баға ұсынысы ұсынылмаса не қол қойылмай жəне əлеуетті өнім берушінің 

мөрімен бекітілмей ұсынылған;
21) тиісті лот бойынша көрсетілетін қызметті сатып алу үшін бөлінген сомадан жоғары 

баға ұсынысы ұсынылған; 
22) əлеуетті өнім беруші ұсынып отырған көрсетілетін қызмет сипаттамаларының жəне/не-

месе техникалық ерекшелігінің осы Қағидаларда жəне сатып алынатын көрсетілетін қызметке 
техникалық ерекшелікте белгіленген талаптарға сəйкес келмейді деп таныған сарапшының 
немесе сарапшылардың ұсынымдары қабылданған; 

23) осы Қағидаларға сəйкес мұндай көрсетілетін қызметтерді алдыңғы сатып алу кезінде 
əлеуетті өнім беруші қызметтер көрсету шартын немесе сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
қызметтерді көрсетудің ұзақ мерзімді шартын жасасудан жалтарған;

24) əлеуетті өнім беруші жосықсыз əлеуетті өнім берушінің (өнім берушілердің) тізбесінде 
тұрған;

25) осы Қағидалардың 39-тармағының 11) – 18) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды 
ұсынбаған жағдайда, конкурстық өтінімді тұтастай немесе жеке лот бойынша қабылдамайды. 

8-тарау. Аукцион
78. Төмендетуге арналған аукцион аукционға рұқсат хаттамасында көрсетілген уақыт 

бойынша басталады. Əлеуетті өнім беруші баға ұсынымдарын ұсынуға уəкілетті адамдардың 
қатысуын қамтамасыз етеді.

79. Тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметті сатып алу бойын-
ша аукцион өткізу кезінде əлеуетті өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтің құнын төмендетуге қарай өзгерістер ұсынады.

Тауарды өткізуді есепке алу жөніндегі көрсетілетін қызметті сатып алу бойынша аукци-
он өткізу кезінде əлеуетті өнім беруші көрсетілетін қызмет үшін сыйақы мөлшері бойынша 
бастапқы, түпкілікті баға ұсынысын төмендетуге қарай өзгерістер ұсынады.

80. Хатшы не комиссия мүшесі екі кезеңдік конкурсқа қатысушыларға лот бойынша 
аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің барлық бастапқы баға ұсыныстарын ха-
барлайды, одан кейін бастапқы баға ұсыныстарын азайтуды жəне түпкілікті баға ұсынысын 
беруді ұсынады.

81. Түпкілікті, қосымша баға ұсыныстарын қабылдауға оларды қабылдаудың басталғаны 
хабарланған сəттен бастап есептелетін бес минутқа дейін уақыт беріледі. Егер бастапқы баға 
ұсынысын енгізген əлеуетті өнім беруші түпкілікті баға ұсынысын енгізбесе, оның бастапқы 
ұсынысы түпкілікті ретінде қабылданады.

82. Екі жəне одан да көп бірдей ең төмен түпкілікті баға ұсыныстары берілген жағдайда, 
ең төмен бағаны айқындау үшін түпкілікті деп есептелетін қосымша баға ұсынымын беруге 
жол беріледі.

83. Егер, əлеуетті өнім беруші лот бойынша екі жəне одан да көп бірдей ең төмен түпкілікті 
баға ұсынысын ұсынған жағдайда, конкурстық өтінімді бірінші болып ұсынған əлеуетті өнім 
беруші жеңімпаз деп танылады.

84. Ең төмен баға ұсынысынан кейін екі жəне одан да көп бірдей ең төмен түпкілікті баға 
ұсынысын ұсынған жағдайда, конкурстық өтінімді бірінші болып берген əлеуетті өнім беруші 
екінші орын алған əлеуетті өнім беруші деп танылады.

85. Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші ең төмен баға ұсынысынан кейінгі түпкілікті 
баға ұсынысының негізінде айқындалады.

86. Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші бірдей баға ұсыныстары ұсынылған жағдайда 
айқындалмайды.

87. Аукцион өткізу кезінде лот бойынша баға ұсынысын қабылдамау негіздемелері: 
1) түпкілікті (қосымша бар болса) баға ұсынысының осы Қағидалардың талаптарына 

сəйкес келмеуі;
2) лот бойынша сатып алуға бөлінген бағадан жоғары түпкілікті баға ұсынысының (бар 

болса қосымша) берілуі. 
Бұл ретте, егер лот бойынша аукционға екі əлеуетті өнім берушіден аз қатысса, комиссия 

бəсекелестік ортаның болмауына байланысты мұндай лотты өткізілмеген деп таниды жəне 
бірыңғай дистрибьютор осы əлеуетті өнім берушіден бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алуды жүзеге асырады. 

88. Сақтау жəне тасым алдау жөніндегі көрсетілетін қ ызметтерді сатып алу кезінде аукцион 
қадамы əлеуетті өнім беруші ұсынатын бастапқы баға ұсынысынан кемінде бес (5%) пайыз-
ды, есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде əлеуетті өнім 
беруші ұсынатын бастапқы баға ұсынысынан кемінде үш (3%) пайызды құрайды.

89. Ең төмен баға ұсынысын берген əлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.
90. Екі кезеңдік конкурстың қорытындылары шығарылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 

комиссия қорытындылар хаттамасына қол қояды, онда мынадай ақпарат көрсетіледі: 
1) аукционның күні, басталу жəне аяқталу күні, уақыты;
2) комиссияның құрамы, комиссияның хатшысы;
3) аукционға жіберілген əлеуетті өнім берушілердің атауы жəне орналасқан жері (ме-

кенжайы);
4) лоттардың атауы жəне қысқаша сипаты;
5) əрбір лот (болған кезде) бойынша конкурс қорытындылары бойынша айқындалған 

ең төмен баға;
6) екінші орын алған əлеуетті өнім беруші лотының бағасы (ол айқындалған жағдайда);
7) сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің сомасын (бар болса) көрсете отырып, əрбір 

лот бойынша жеңімпаздардың атаулары (бар болса);
8) əрбір лот бойынша екінші орын алған əлеуетті өнім берушінің атауы (ол айқындалған 

жағдайда);
9) конкурс не оның жекелеген лоты өткізілмеді деп тану негіздемесі (мұндай жағдай 

туындаған кезде);
10) аукционға қатысқан кезде негіздемесі көрсетіле  отырып қабылданбаған əлеуетті өнім 

берушілердің атаулары (бар болса);
11) осы Қағидаларға сəйкес қызметтер көрсету шартына қол қойылуға тиіс мерзім.
91. Комиссия қол қойғаннан кейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорытынды хаттамасы 

бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсында жариялануға тиіс.
92. Екі кезеңдік кон курс тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты мынадай 

негіздемелердің бірі бойынша:
1) ұсынылған конкурстық өтінімдер болмаса;
2) аукционға қатысуға бірде-бір əлеуетті өнім беруші жіберілмесе;
3) егер аукцион өткізу кезінде аукционға қатысатын екі əлеуетті өнім берушіден аз қалса;
4) аукционға қатысуға бір əлеуетті өнім беруші жіберілсе, өткізілмеді деп танылады.
93. Осы Қағидалардың 9-тарауының талаптары ескеріле отырып, бірыңғай дистрибью-

тор мен конкурс жеңімпазының арасында екі кезеңдік конкурс қорытындыларының негізінде 
қызметтер көрсету бойынша шарттар немесе сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет 
көрсетудің ұзақ мерзімді шарты үш жылға дейінгі мерзімге жасалады.

94. Егер екі кезеңдік конкурс тəсілімен сатып алу немесе оның қандай да бір лоты өткізілмеді 
деп танылса, бірыңғай дистрибьютор мынадай:

1) екі кезеңдік конкурсты қайта өткізу туралы;
2) екі кезеңдік конкурстың шарттарын өзгерту жəне екі кезеңдік конкурсты қайта өткізу туралы;
3) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімдердің бірін 

қабылдайды.
Қайталама екі кезеңдік конкурс осы Қағидаларға сəйкес конкурс өткізу тəртібіне сай 

өткізіледі. 
9-тарау. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі

1-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру тəртібі
95. Бірыңғай дистрибьютор мынадай: 
1) екі кезеңдік конкурс тұтастай немесе қандай да бір лот бойынша өткізілмеді деп танылған;

2) егер екі кезеңдік конкурстың жеңімпазы жəне (немесе) екінші орын алған əлеуетті өнім 
беруші (бар болса) белгіленген мерзімде беру ша ртына немесе сақтау жəне тасымалдау 
жөніндегі қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына қол қоймаса немесе жалтарса;

3) сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтер көрсету шарты немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шарты бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына, тиісінше 
орындамауына байланысты қызметтер көрсету шартын бұзған;

4) бірыңғай дистрибьютор көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындысын жасағанға 
дейінгі кезеңде бірыңғай дистрибьюторда алпыс күндік қажеттілікке дейін көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілігі туындаған;

5) дəрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сақтаумен жəне тасымал-
даумен, есепке алумен жəне өткізумен байланысты көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартында көрсетілген жағдайларда бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асырады.

96. Бірыңғай дистрибьютор: 
1) екі кезеңдік конкурс осы Қағидаларда көзделген негіздер бойынша өткізілмеді деп 

танылған күннен бастап;
2) екі кезеңдік конкурстың жеңімпазы жəне (немесе) екін ші орын алған əлеуетті өнім беруші 

(бар болса) белгіленген мерзімде сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартына 
немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартына қол қоймағанда немесе жалтарғанда;

3) сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шарты немесе ұзақ мерзімді қызмет 
көрсету шарты бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауы, тиісінше орында-
мауына байланысты қызметтер көрсету шартын бұзған күннен кейін;

4) бірыңғай дистрибьютор көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындысын жасағанға 
дейінгі кезеңде бірыңғай дистрибьюторда алпыс күндік қажеттілікке дейін көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілігі туындаған кезде бірыңғай дистрибьютор 
шешім қабылдағаннан кейін бес жұмыс күні ішінде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу 
өткізу туралы шешім қабылдайды.

97. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру кезінде бірыңғай дистри-
бьютор əлеуетті өнім берушіден:

1) баға ұсынысын;
2)  əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 2-тарауында белгіленген біліктілік талапта-

рына сəйкестігін растайтын құжаттарды сұратады.
98. Өткізілмеген екі кезеңдік конкурстар бойынша бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 

алуды жүзеге асырған кезде əлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу тəсілімен сатып 
алуға қатысу үшін ұсынған баға ұсынысы, оның аукцион жүргізу кезінде берген түпкілікті баға 
ұсынысынан, ал түпкілікті баға ұсынысы болмаған жағдайда бастапқы баға ұсынысынан аспай-
ды. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілген кезде, бір көзден сатып алу тəсілімен 
сатып алу өткізілген жоқ деп танылған жағдайда, бірыңғай дистрибьютор қызметтерді тиісті 
лоттар бойынша сатып алу үшін бөлінген сомадан аспайтын құн бойынша сатып алады.

99. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу мынадай жүйелі 
іc-шаралардың орындалуын көздейді:

1) бірыңғай дистрибьютордың осы тəсілді қолдануды негіздемесімен бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алу өткізу туралы шешім қабылдауы;

2) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу рəсімдерін ұйымдастыру жəне өткізу үшін 
комиссия құру;

3) көрсетілетін қызметтің əлеуетті өнім берушісіне бір көзден сатып алу тəсілімен 
қызметтерді сатып алуға қатысу туралы шақыру жіб еру;

4) əлеуетті өнім берушінің бірыңғай дистрибьюторға бір көзден сатып алу тəсі лімен 
қызметтерді сатып алуға қатысу туралы шақыру күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде бір 
көзден сатып алу тəсілімен қызметтерді сатып алуға қатысу туралы келісімін немесе се бептерін 
көрсете отырып қатысудан бас тарту туралы хат жіберуі. Бірыңғай дистрибьютор əлеуетті өнім 
берушінің негізделген өтініші бойынша құжаттарды ұсыну күнін күнтізбелік жиырма күнге дейін 
ұзарта алады. Бұл ретте осы тармақшада белгіленген мерзімде жауаптың болмауы бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысудан бас тарту деп есептеледі;

5) əлеуетті өнім берушінің бірыңғай дистрибьюторға бір көзден саты п алу тəсілімен 
қызметтерді сатып алуға қатысу туралы шақыру күнінен бастап жеті жұмыс күні ішінде 
баға ұсынысын жəне əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 2-тарауының талаптарына 
сəйкестігін растайтын құжаттарды жіберуі;

 6) əлеуетті өнім беруші ұсынған,  олардың осы Қағидалардың 2-тарауының талаптарына 
сəйкестігін растайтын құжаттарды қарау;

7) əлеуетті өнім берушілермен көрсетілетін қызмет құнын азайту жайында келіссөздер 
жүргізу. Əле уетті өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тарта алады, бұл бірыңғай 
дистрибьютордың қызметтер көрсету шартына қол қоюдан бас тартуы үшін негіздеме бо-
лып табылмайды;

8) əлеуетті өнім беруші қажетті  құжаттарды ұсынған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары туралы хаттаманы бірыңғай 
дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыру, онда мыналар көрсетіледі:

комиссияның құрамы мен  хатшысы;
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізу негіздемелері;
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға шақырылған əлеуетті өнім берушілердің  атауы;
құжаттары осы Қағидалардың талаптарына сəйкес келетін əлеуетті өнім берушілердің 

атауы;
көрсетілетін қызметтің, лоттың, қызметтер құнының атауын көрсете отырып, бір көзден 

сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыратын əлеуетті өнім берушінің атауы;
сақтау жəне тасымалдау жөн інде қызмет көрсету шартына, ұзақ мерзімді қызмет көрсету 

шартына қол қойылуға тиіс мерзім;
бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған лоттардың атауы;
9) əлеуетті өнім берушімен бір көзден сатып алу  тəсілімен қызметтерді сатып алу 

қорытындылары туралы хаттаманың негізінде қызмет  көрсету шартын жасасу. Бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алу қорытындылары бойынша қызмет көрсету шарттары осы 
Қағидалард ың 9-тарауының талаптары ескеріле отырып жасалады.

100. Бір көзден сатып алу тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде бірыңғай 
дистрибьютор өзінің интернет-ресурсында хабарландыру жариялайды. 

Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу туралы хабарландыру өтінімдер қабылдау 
аяқталардан үш жұмыс күні бұрын мемлекеттік жəне о рыс тілдерінде орналастырылады.

101. Бір көзден сатып алу тəсілімен қызметтерді сатып алу туралы хабарландыру осы 
Қағидалардың 16-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес жарияланады.

Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысу үшін шақырылған əлеуетті өнім беруші 
екі кезеңдік конкурсқа қатысуға жіберілген жағдайда біліктілік талаптарына сəйкестігін растай-
тын құжаттарды қайта ұсынбауға құқылы.

2-параграф. Екі кезеңдік конкурс тұтастай немесе қандай да бір лот бойынша 
өткізілмеді деп танылған кезде бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 
102. Қатысуға ұсынылған өтінімдердің болмауы себе бінен екі кезеңдік конкурс тəсілімен 

сатып алу өткізілген жоқ деп танылған жағдайда, бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні 
ішінде екі кезеңдік конкурс тəсілімен сатып алу кезінде ұқсас қызметтерді іс жүзінде көрсететін 
əлеуетті өнім берушілердің қатарынан бір мезгілде оны бірыңғай дистрибьютордың интернет-
ресурсына орналастыра отырып шақыру жібереді не бірыңғай дистрибьютордың интернет-
ресурсына бір көзден сатып алу тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабар-
ландыруды орналастыру туралы шешім қабылдайды. 

103. Аукционға бір де бір əлеуетті өнім берушінің жіберілмеуі себебінен екі кезеңдік конкурс 
тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, бірыңғай дистрибьютор бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде екі кезеңдік конкурс тəсілімен ұқсас қызметтерді іс жүзінде көрсететін əлеуетті 
өнім берушілердің қатарынан бірыңғай дистрибьютор айқындаған əлеуетті өнім берушіге, бір 
мезгілде оны бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыра отырып шақыру 
жібереді шақыру жібереді не бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына бір көзден са-
тып алу тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландыруды орналастыру 
туралы шешім қабылдайды. 

104. Аукционға қатысуға бір ғана əлеуетті өнім берушінің жіберілуі себебінен екі кезеңдік 
конкурс тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда бірыңғай дистрибьютор бір 
көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен ба-
стап бес жұмыс күні ішінде аталған əлеуетті өнім берушіге шақыру жібереді.

105. Аукцион жүргізу кезінде бір əлеуетті өнім берушінің қалуы себебінен екі кезеңдік кон-
курс тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, бірыңғай дистрибьютор бір көзден 
сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес 
жұмыс күні ішінде аталған əлеуетті өнім берушіге бір мезгілде бірыңғай дистрибьютордың 
интернет-ресурсына орналастыра отырып шақыру жібереді.

3-параграф. Екі кезеңдік конкурстың жеңімпазы жəне (немесе) екінші орын алған 
əлеуетті өнім беруші (болған кезде) белгіленген мерзімде қызметтерді көрсету шар-

тына немесе қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына қол қоймағанда немесе 
жалтарғанда бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 

106. Екі кезеңдік конкурстың жеңімпазы жəне (немесе) екінші орын алған əлеуетті өнім 
беруші (болған кезде) белгіленген мерзімде сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету 
шартына немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартына қол қоймағанда немесе жалтарғанда 
бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім 
қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде екі кезеңдік конкурсқа қатысқан, аукционда 
жеңімпаздан жəне екінші орын алған өнім берушіден кейін ең төмен баға ұсынысын ұсынған 
əлеуетті өнім берушіге (болған кезде) шақыру жібереді. 

107. Осы тараудың 106-тармағына сəйкес бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды 
жүзеге асырған кезде бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға 
қатысу үшін шақырған əлеуетті өнім беруші екі кезеңдік конкурсқа аталған қатысушының 
осы Қағидалардың 2-тарауында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкестігін растайтын 
құжаттарды қайта ұсынбайды. Бұл ретте, шақыруда қамтылған мəліметтер екі кезеңдік 
конкурстың шарттарына сəйкес келуге тиіс.

108. Егер, аукционға лот бойынша сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету 
шартына немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартына қол қоймаған немесе жалтарған екі 
əлеуетті өнім беруші ғана жіберілген жағдайда, бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде екі кезеңдік конкурс тəсілімен сатып алу кезінде ұқсас қызметтерді іс жүзінде 
көрсететін əлеуетті өнім берушілердің қатарынан бірыңғай дистрибьютор айқындаған əлеуетті 
өнім берушіге бір мезгілде оны бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыра 
отырып шақыру жібереді не бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына бір көзден са-
тып алу тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландыруды орналастыру 
туралы шешім қабылдайды. 

Бұл ретте бірыңғай дистрибьютор осы тараудың 1-параграфында көзделген тəртіппен 
рəсімдерді жүзеге асырады. 

4-параграф. Қызмет көрсету шарты немесе қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шар-
ты бойынша өнім берушінің өзінің міндеттемелерін орындамауы, тиісінше орында-
мауына байланысты қызметтер көрсету шартын бұзу кезінде бір көзден сатып алу 

тəсілімен сатып алу тəртібі 
109. Сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шарты немесе ұзақ мерзімді қызмет 

көрсету шарты бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамауына, тиісінше орында-
мауына байланысты сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ 
мерзімді қызмет көрсету шартын бұзу кезінде бірыңғай дистрибьютор бір көзден сатып алу 
тəсілімен сатып алуды жүзеге асыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс 
күні ішінде екі кезеңдік конкурс тəсілімен ұқсас қызметтерді іс жүзінде көрсететін əлеуетті 
өнім берушілердің қатарынан бірыңғай дистрибьютор айқындаған əлеуетті өнім берушіге бір 
мезгілде оны бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына орналастыра отырып шақыру 
жібереді не бірыңғай дистрибьютордың интернет-ресурсына бір көзден сатып алу тəсілімен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы хабарландыруды орналастыру туралы шешім 
қабылдайды. Бұл ретте бірыңғай дистрибьютор осы тараудың 1-параграфында көзделген 
тəртіппен рəсімдерді жүзеге асырады.

Осы шақырылған өнім берушінің баға ұсынысы қызметтер көрсетудің бұзылған шарты 
сомасынан аспайды. 

5-параграф. Бірыңғай дистрибьютор қызметтерді сатып алу қорытындысын 
жасағанға дейінгі мерзімде бірыңғай дистрибьюторда алпыс күндік қажеттілікке дейін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілігі туындаған кезде бір көзден са-

тып алу тəсілімен сатып алу тəртібі 
110. Бірыңғай дистрибьютор көрсетілетін қызметтерді сатып алу қорытындысын жасағанға 

дейінгі кезеңде бірыңғай дистрибьюторда алпыс күндік қажеттілікке дейін көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуды жүзеге асыруға қажеттілігі туындаған кезде бірыңғай дистрибьютор 
өзінің интернет-ресурсына бір көзден сатып алу тəсілімен көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
туралы хабарландыруды орналастыру туралы шешім қабылдайды. 

111. Бірыңғай дистрибьютор осы тараудың 1-параграфында көзделген тəртіппен рəсімдерді 
жүзеге асырады. Бұл ретте аталған əлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы əрбір лот бойынша 
қызметтер көрсетуге алпыс күндік қажеттілік сомасынан:

тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде 
– тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі қызметтердің алдын ала құнынан;

тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде 
– тауарлардың шекті бағасы бойынша есептелген лоттың жалпы сомасынан он екі пайыздан 
аспайтын əрбір лот бойынша бөлінген сомадан аспайды.

6-параграф. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп тану 
негіздемелері

112. Мынадай жағдайларда:
1) егер əлеуетті өнім берушінің құжаттары осы Қағидалардың талаптарына жəне сатып 

алу шарттарына сəйкес келмесе;
2) егер əлеуетті өнім берушінің осы Қағидалардың 12, 13-тармақтарында көзделген сатып 

алуға қатысуға байланысты шектеулері болса;
3) əлеуетті өнім беруші бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуға қатысудан бас тартса, 

бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылады.
113. Бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу өткізілмеді деп танылған жағдайда, бірыңғай 

дистрибьютор мынадай шешімдердің бірін қабылдайды:
1) екі кезеңдік конкурс тəсілімен сатып алуды қайталама өткізу туралы;
2) екі кезеңдік конкурс шарттарын өзгерту жəне екі кезеңдік тендер тəсілімен қайталама 

өткізу туралы;
3) бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алуды қайталама жүзеге асыру туралы;
 Егер бір көзден сатып алу тəсілімен сатып алу тауарларды сақтау жəне тасымалдау 

жөніндегі көрсетілетін қызметтерді операциялық қойма арқылы сатып алу лоты бойынша 
өткізілмеді деп танылған жағдайда, онда бірыңғай дистрибьютор қызмет көрсететін өңірдің 
(облыстардың) осындай əкімшілік-аумақтық бірліктерінде немесе қызмет көрсетудің барлық 
өңірінде бөлу орталығы арқылы қызмет көрсетуге шарт жасасу туралы шешім қабылдайды.

10-тарау. Қызметтер көрсету шартын жасасу тəртібі 
114. Бірыңғай дистрибьютор сатып алудың қорытындысы шығарылғаннан кейін бес жұмыс 

күні ішінде жеңімпазға, өнім берушіге қабылдау-беру актісі бойынша мыналарды:
денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша жасалған, қол 

қойылған сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шартын (сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартында неме-
се ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартында тауарларды сақтау жəне тасымалдау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтердің немесе тауарларды есепке алу жəне өткізу жөніндегі қызметтердің 
құнын өтеу тəртібі мен мерзімі жазылады);

 қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызметті көрсетудің ұзақ мерзімді шар-
тында қолданылатын денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша 
жасалған тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімнің қол қойылған жобасын береді.

115. Жеңімпаз сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шартын немесе қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің 
ұзақ мерзімді шартына тиісті қаржы жылына қосымша келісімді алған күннен бастап жеті жұмыс күні 
ішінде оларға қол қояды жəне қабылдау-беру актісі бойынша бірыңғай дистрибьюторға ұсынады.

Егер жеңімпаз деп танылған əлеуетті өнім беруші осы тармақта белгіленген мерзімдерде 
сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартына немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету 
шартына қол қоймаса, бірыңғай дистрибьютор жеңімпаздың сақтау жəне тасымалдау жөнінде 
қызмет көрсету шартына немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартына қол қоюы үшін осы 
тармақта айқындалған мерзім аяқталғаннан кейінгі екі жұмыс күні ішінде екінші орын алған 
əлеуетті өнім берушіге оларды қабылдау-беру актісі бойынша береді. 

Екінші орын алған əлеуетті өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету 
шартының немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартының жобасына қол қояды жəне сақтау 
жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартының немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету 
шартының жобасы берілген күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде оны қабылдау-беру актісі 
бойынша бірыңғай дистрибьюторға береді.

Егер жеңімпаз деп танылған не екінші орын алған əлеуетті өнім беруші осы Қағидаларда 
белгіленген мерзімдерде бірыңғай дистрибьюторға қол қойылған сақтау жəне тасымалдау 
жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартын немесе сақтау 
жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шар-
тын жасасып, сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шартын орындауды қамтамасыз етуді енгізбеген жағдайда, мұндай əлеуетті 
өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шартын жасасудан жалтарған болып танылады.

116. Жасалған сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартына немесе ұзақ 
мерзімді қызмет көрсету шартына немесе қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде 
қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімге 
өзгерістер енгізу арқылы өнім берушіні таңдау үшін негіз болған көрсетілетін қызмет бағасын 
жəне (немесе) көрсетілетін қызмет құнын ұлғайтуға жол берілмейді.

117. Бірыңғай дистрибьютор сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартына не-
месе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартына қол қойылғанға дейін жеңімпазбен не екінші орын 
алған əлеуетті өнім берушімен сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартының 
немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартының бағасын азайту тұрғысында келіссөздер 
жүргізуге құқылы. Əлеуетті өнім беруші мұндай ұсыныстан бас тартуы мүмкін, бұл бірыңғай 
дистрибьютордың сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартына немесе ұзақ 
мерзімді қызмет көрсету шартына қол қоюдан бас тартуы үшін негіздеме болып табылмайды. 

118. Бірыңғай дистрибьютор сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ 
мерзімді шартын жасасқан жағдайда, қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет 

көрсетудің ұзақ мерзімді шартына тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімді ресімдеу 
арқылы əрбір келесі қаржы жылы көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асырады. 
Қосымша келісім сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартының 
ажырамас бөлігі болып табылады жəне денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен 
нысан бойынша тиісті қаржы жылына жасалады.

119. Тапсырыс берушілердің ұсынған қажеттілігіне сəйкес ағымдағы қаржы жылымен 
салыстырғанда алдағы қаржы жылында тауар көлемі өзгерген жағдайда бірыңғай дистрибью-
тор өнім берушімен қосымша келісімге қол қойғанға дейін:

қойма жəне (немесе) қоймалар мекенжайының жəне (немесе) алаңдарының өзгеруі;
бірлесіп орындаушылар санының өзгеруі тұрғысында келіссөздер жүргізеді.
Бұл ретте осы тармақта көзделген өзгерістер жағдайында, өнім беруші бірыңғай 

дистрибьюторға объектілердің осы Қағидаларда белгіленген біліктілік талаптарына жəне 
техникалық ерекшелікке сəйкестігін растайтын құжаттарды ұсынады. 

Қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына 
тиісті қаржы жылына жасалған қосымша келісімге өзгерістер енгізу арқылы өнім берушіні таңдау 
үшін негіз болған бағаны жəне (немесе) көрсетілетін қызметтің құнын ұлғайтуға жол берілмейді.

120. Бірыңғай дистрибьюторға объектілердің осы Қағидаларда белгіленген біліктілік талап-
тарына жəне техникалық ерекшелікке сəйкестігін растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, 
өнім берушінің жазбаша өтініші бойынша қойманың мекенжайын жəне (немесе) қойманың 
жəне (немесе) қоймалардың алаңын, көрсетілетін қызметтерді бірлесіп орындаушылардың 
санын өзгертуге жол беріледі. Бұл ретте, болжамды объектілердің мекенжайлары қызмет 
көрсету өңіріне немесе хабарландыруда көрсетілген елді мекендердің тізбесіне сəйкес келеді. 
Қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына тиісті 
қаржы жылына арналған қосымша келісімге өзгерістер енгізу арқылы өнім берушіні таңдау үшін 
негіз болған бағаны жəне (немесе) көрсетілетін қызметтің құнын ұлғайтуға жол берілмейді.

121. Қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шар-
тына тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімде өнім берушінің уəкілетті орган бекіткен 
нысан бойынша қосымша келісімнің сомасынан үш (3%) пайыз мөлшерде тиісті қаржы жылына 
қызмет көрсету шартын орындауды қамтамасыз етуді енгізу бойынша міндеттемелері көзделеді.

Өнім беруші қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ 
мерзімді шартына тиісті қаржы жылына арналған қосымша келісімге қол қойған күннен ба-
стап он жұмыс күні ішінде бірыңғай дистрибьюторға қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау 
жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына тиісті қаржы жылына арналған қосымша 
келісімде көрсетілген құнынан үш пайыз (3%) мөлшерде сақтау жəне тасымалдау жөнінде 
қызмет көрсету шартын орындауды кепілдікті қамтамасыз ету енгізілгенін растайтын құжаттың 
түпнұсқасын ұсынады.

Өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шартын орындауды қамтамасыз етуді қолданыстағы сақтау жəне тасымалдау 
жөнінде қызмет көрсетудің ұзақ мерзімді шартына арналған қосымша келісімге сəйкес тиісті 
қаржы жылына енгізеді жəне өнім берушінің онымен жасалған сақтау жəне тасымалдау жөнінде 
қызмет көрсету шарты немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шарты бойынша өз міндеттемелерін 
тиісінше орындайтынына кепіл болып табылады.

122. Өнім беруші сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ 
мерзімді қызмет көрсету шартын орындауды қамтамасыз етудің мынадай түрлерінің бірін 
таңдай алады:

1) бірыңғай дистрибьютордың банк шотына енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
2) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша қағаз жеткізгіштегі 

банк кепілдігі. 
123. Əлеуеттi өнiм берушiнің сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шарты не-

месе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шарты бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін 
үшінші тұлғаларда енгізілген кепілдікті ақшалай жарнаға тұтастай не бiр бөлiгiнде талап қою 
құқығының туындауына əкелетін іс-əрекеттерді жасауына жол берiлмейдi.

124. Бірыңғай дистрибьютор өнім берушіге мынадай:
1) өнім берушінің шарттық міндеттемелерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына 

байланысты сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шарты немесе ұзақ мерзімді 
қызмет көрсету шарты бұзылған;

2) сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартында немесе ұзақ мерзімді қызмет 
көрсету шартында көзделгендерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда, 
сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету 
шартын орындауды қамтамасыз етуді қайтармайды.

125. Мыналар: 
1) сақтау жəне тасымалдау жөнінде қызмет көрсету шартында немесе ұзақ мерзімді қызмет 

көрсету шартында көзделген міндеттемелердің бұзылуы;
2) «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Респуб-

ликасының Заңында көзделген рұқсаттардан (хабарламалардан) айыру (кері қайтарып алу);
3) өнім берушінің көрсетілетін қызметтерді ұсынудан бас тартуы сақтау жəне тасымалдау 

жөніндегі қызметтер көрсету шартын немесе ұзақ мерзімді қызмет көрсету шартын бұзу үшін 
негіздеме болып табылады.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2047 жылғы 8 қараша          №724            Астана, Үкімет Үйі 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 

өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының
 Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №724 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

1. «Əскери мүлік айналымының жекелеген мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2001 жылғы 7 тамыздағы № 1039 қаулысында: 

5-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қаруды, əскери техниканы, қорғаныс объектілерін жəне өзге де пайдаланылмайтын 

əскери мүлікті құрту, кəдеге жарату, көму, жалға беру жəне өткізу арқылы жою;»;
мынадай мазмұндағы 1-1) жəне 1-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«1-1) арнаулы мемлекеттік органдардың пайдаланылмайтын мүлкін кəдеге жарату;
«1-2) арнаулы мемлекеттік органдардың пайдаланылмайтын мүлкін өткізу (экспорттау);».
2. «Əскери мүлік айналымының кейбір мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2008 жылғы 16 шілдедегі № 687 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2008 ж., № 32, 338-құжат):

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Қоса беріліп отырған Пайдаланылмайтын əскери мүлікті құрту, кəдеге жарату, көму 

арқылы беру, өткізу жəне жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалға беру (жалгерлікке 
беру) қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне кəдеге 
жарату, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалға беру (жалгерлікке беру) қағидалары 
осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын. 

3. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныстық тапсырысын қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 29 желтоқсандағы № 2219 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2010 ж., № 3, 21-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысын қалыптастыру, орналастыру жəне орындау қағидалары осы қаулыға 2-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №724 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 16 шілдедегі №687 қаулысымен бекітілген

Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, 
кəдеге жарату, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік 

жалдауға (жалға алуға) беру қағидалары
1. Жалпы ережелер

1. Осы Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, кəдеге жара-
ту, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) пайдаланылмайтын əскери мүлікті құртып жіберу, кəдеге 
жарату, көму арқылы беру, өткізу жəне жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беру тəртібін реттейді.

2. Əскери мүлік уəкілетті орган белгілеген тəртіпке сəйкес тікелей мақсаты бойынша 
пайдалануға жарамсыз немесе Қарулы Күштерде, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарда 
қорда сақтаудың кепілдендірілген мерзімін өткерген болып танылады. 

3. Мемлекеттік орган басшысының шешіміне сəйкес Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер 
мен əскери құралымдарды жабдықтау нормаларынан шығарылған қару-жарақ қаруланудан 
шығарылған əскери мүлік болып табылады.

4. Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін Əскери мүлікті есепке алу жəне есептен 
шығару қағидаларына сəйкес есептен шығарылған мүлік есептен шығарылған əскери мүлік 
болып табылады.

5. Қарулы Күштерді, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарды жабдықтау нормала-
рында көзделген шектен артық, ол балансында тұрған мемлекеттік мекемеге қажеттілігі жоқ 
əскери мүліктің бір бөлігі артық мүлік болып табылады. 

6. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, кəдеге жарату, 
көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
үшін Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар ағымдағы жылғы 1 ақпаннан 
кешіктірмей пайдаланылмайтын əскери мүлік тізбелерін заңнамамен белгіленген негізде жəне 
шектерде Қазақстан Республикасының Қарулы Күштеріндегі, басқа да əскерлері мен əскери 
құралымдарындағы пайдаланылмайтын əскери мүлікке иелік ету құқығын жүзеге асыратын 
уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) жолдайды.

7. Уəкілетті орган тізбелерді алғаннан кейін бір ай мерзімде пайдаланылмайтын əскери 
мүлік тің жалпы тізбесін жасайды жəне оны пайдаланылмайтын əскери мүлікке қажеттілікті 
ай қын дау үшін Қарулы Күштерге, басқа да əскерлер мен əскери құралымдарға, сондай-ақ ар-
наулы мемлекеттік органдарға жолдайды.

8. Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар, сондай-ақ арнаулы 
мемлекеттік органдар жалпы тізбені алғаннан кейін бір ай мерзімде уəкілетті органға əскери 
мүлікке қажеттілікке арналған өтінім жолдайды немесе бірінші басшының не болмаса оны ал-
мастыратын адамның қолымен осындай қажеттіліктің жоқтығы туралы жазбаша хабарлайды.

Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан, сондай-ақ арнаулы 
мемлекеттік органдардан өтінімдерді алғаннан кейін пайдаланылмайтын əскери мүліктердің 
түпкілікті тізбесі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жанындағы Əскери-
техникалық комиссия отырысында қаралады. 

9. Уəкілетті орган Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан, 
арнаулы мемлекеттік органдардан, сондай-ақ мемлекеттік білім беру ұйымдарынан жалпы 
тізбеден пайдаланылмайтын əскери мүлікке қажеттілікке арналған өтінімдер алғаннан кейін 
осы Қағидалардың 2-тарауына сəйкес пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асырады. 

10. Уəкілетті орган Қарулы Күштерден, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардан, 
сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдардан пайдаланылмайтын əскери мүлікке 
қажеттіліктің жоқтығы туралы хабарлама алған жағдайда, сондай-ақ мемлекеттік білім беру 
ұйымдарынан өтінім болмаған кезде пайдаланылмайтын əскери мүлік осы Қағидалардың 
3-тарауына сəйкес өткізуге жəне 4-тарауына сəйкес құртып жіберу, кəдеге жарату жəне көму 
арқылы жоюға жатады.

2. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру тəртібі
11. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, 

басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының, арнаулы мемлекеттік органдардың жедел 
басқаруына беру, сондай-ақ қару-жарақ пен əскери техниканың жекелеген үлгілерін Қазақстан 
Республикасы қорғаныс өнеркəсібі кешенінің ұйымдарына беру Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлігінің жанындағы Əскери-техникалық комиссия ұсынымдарының негізінде 
уəкілетті органның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Пайдаланылмайтын əскери мүлікті мемлекеттік орган шегінде беру мемлекеттік органның 
бірінші басшысы актісінің негізінде жүзеге асырылады. 

12. Білім беру бағдарламаларын іске асыру үшін пайдаланылмайтын əскери мүлікке 
қажеттілік кезінде мемлекеттік білім беру ұйымдары ағымдағы жылғы бірінші сəуірге қарай 
уəкілетті органға пайдаланылмайтын əскери мүлікке қажеттілікке арналған өтінім береді, оны 
уəкілетті орган бір ай мерзімде қарайды.

13. Жалпы тізбеден Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар жəне арна-
улы мемлекеттік органдар талап етпеген пайдаланылмайтын əскери мүлік əскери-патриоттық 
тəрбиені арттыру жəне Қарулы Күштер, басқа да əскерлер мен əскери құралымдар үшін кадрлар 
даярлау үшін мемлекеттік білім беру ұйымдарына уақытша өтеусіз пайдалануға берілуі мүмкін.

Бұл ретте мемлекеттік білім беру ұйымдарына берілетін қару-жарақ, арнайы құралдар 
мен əскери техника түріндегі пайдаланылмайтын əскери мүлік тірі немесе өзге де нысана-
ларды талқандау, сондай-ақ белгі беру мүмкіндіктерін конструктивті түрде болдырмауы тиіс. 

14. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті (оның ішінде қару-жарақты) беру кезінде тапсыра-
тын жəне қабылдайтын тараптар арасында тиісті шарт жасалады.

15. Пайдаланылмайтын əскери мүлік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 
капиталына мүліктік салым ретінде не мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның акциясын 
төлеуге берілуі мүмкін.

Қару-жарақ пен əскери техника түріндегі пайдаланылмайтын əскери мүлік жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына мүліктік салым ретінде қорғаныс өнеркəсібі 
кешенінің ұйымдарына не өндірістік қызметте жəне/немесе əскери жəне қосарланған мақсаттағы 
тауарларды (өнімдерді) шығаруда, əскери мақсаттағы жұмыстар мен қызметтер көрсетуде 
пайдалану үшін мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның акциясын төлеуге берілуі мүмкін.

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қорғаныс объектілері жəне автомобиль көлік 
құралдары түріндегі пайдаланылмайтын əскери мүлкі Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігіне ведомостволық бағынысты жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 
капиталына мүліктік салым ретінде не мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның акцияла-
рын төлеуге берілуі мүмкін.

Пайдаланылмайтын əскери мүлікті жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық 
капиталына мүліктік салым ретінде не мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның акция-
ларын төлеуге беру Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жанындағы Əскери-
техникалық комиссияның ұсынымдары негізінде мемлекеттік мүлік туралы заңнамаға сəйкес 
жүзеге асырылады.

Тікелей мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз, есептен шығарылған, запаста сақтаудың 
кепілдік мерзімін өтеген пайдаланылмайтын əскери мүлік жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің 
жарғылық капиталына мүліктік салым ретінде не мемлекет қатысатын акционерлік қоғамның 
акцияларын төлеуге беруге жатпайды. 

16. Барлық талап етілмейтін пайдаланылмайтын əскери мүлік осы Қағидалардың 3-та-
рауына сəйкес өткізуге жəне 4-тарауына сəйкес құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы 
жоюға жатады.

3. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті өткізу тəртібі
17. Пайдаланылмайтын əскери мүлік уəкілетті органның шешімі бойынша Қазақстан 

Республикасы Қорғаныс министрлігінің жанындағы Əскери-техникалық комиссия 
ұсынымдарының негізінде өткізіледі.

18. Пайдаланылмайтын əскери мүлік оны кəдеге жарату арқылы жою шартымен өткізілуі 
мүмкін. 

19. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті өткізуден түсетін қаражат республикалық бюджет 
кірісіне жіберіледі.

20. Барлық өткізілмеген əскери мүлік осы Қағидалардың 4-тарауына сəйкес құртып жіберу, 
кəдеге жарату жəне көму арқылы жоюға жатады.

21. Қару-жарақ пен əскери техниканы қоспағанда, пайдаланылмайтын əскери мүлікті 
Қазақстан Республикасының Үкіметі уəкілеттік берген ұйым (бұдан əрі – ұйым) жекешелендіру 
объектілері үшін заңнамада белгіленген жекешелендіру тəртібіне жəне шарттарына сəйкес 
жеке жəне заңды тұлғаларға өткізеді.

22. Пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы ұйым пайдаланылмайтын қару-
жарақ пен əскери техниканы (бұдан əрі – сату объектісі) өткізу бойынша жабық тендер өткізу 
жолымен заңды тұлғаларға өткізеді.

23. Жабық тендер өткізуге дайындық мынадай тəртіппен жүзеге асырылады: 
1) қажетті материалдар жинау жүргізіледі; 
2) бағалау негізінде сату объектісінің бастапқы бағасы айқындалады;
3) əрбір сату объектісін саудалау əдісі айқындалады;
4) сатушы комиссия шешімінің негізінде тендерлік құжаттаманы бекітеді; 
5) кепілдік жарна енгізу тəртібі айқындалады;

6) жабық тендерді өткізу мерзімі белгіленеді;
7) қажет болған кезде ұйымдастырушы тартылады;
8) жабық тендерге қатысушылар тобы қалыптастырылады, айқындалады жəне бекітіледі;
9) жабық тендерге қатысуға шақыру-хат жіберіледі;
10) кепілдік жарналар қабылданады;
11) қатысушыларды тіркеу жүргізіледі;
12) сатып алу-сату шартының жобасын дайындау жүзеге асырылады. 
24. Баланстық құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржылық 

жылдың 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2500000 еселенген 
мөлшерінен астам болатын пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы бағалауды 
халықаралық бағалау стандарттарына сəйкес тəуелсіз консультанттар жүзеге асырады. 

25. Баланстық құны республикалық бюджет туралы заңда белгіленген жəне тиісті қаржылық 
жылдың 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің 2500000 еселенген 
мөлшерінен кем болатын пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы бағалау 
Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

26. Сатушының функциялары мыналар болып табылады: 
1) сату объектісін бағалауды жүргізуді қамтамасыз ету;
2) əрбір сату объектісі бойынша комиссия шешімінің негізінде сауда-саттық шарттарын 

жəне нысандарын айқындау;
3) сауда-саттықты өткізу мерзімін (күні мен уақыты) жəне сауда-саттықты өткізу орнын 

белгілеу;
4) сауда-саттықты дайындауды жəне өткізуді жүзеге асыру;
5) комиссия шешімінің негізінде сату объектілерінің бастапқы бағасын айқындау;
6) жабық тендерге қатысушылардың кепілдік жарналарын қабылдау;
7) сату объектілерін сауда-саттықтан алып тастау туралы шешім қабылдау; 
8) жабық тендерге қатысушылар құжаттарының қосымша талаптарға сəйкестігін қарау 

жəне оларды сауда-саттыққа жіберу;
9) ұйымдастырушы тартылған жағдайда онымен сауда-саттықты ұйымдастыруға жəне 

өткізуге арналған шарт жасасу; 
10) сауда-саттықты ұйымдастыру жəне өткізу барысын бақылауды жүзеге асыру; 
11) сауда-саттықтың жеңімпаздарымен сатып алу-сату шартын жасасу жəне олардың 

орындалуын бақылау;
12) қатысушылармен, сатып алушылармен, ұйымдастырушылармен сауда-саттық өткізу 

рəсімдеріне байланысты есептерді жүзеге асыру;
13) комиссия шешімінің негізінде жабық тендердің объектіні өткізу жөніндегі тендерлік 

құжаттамасын бекіту; 
14) ұсынылған өтінімдердің (өтініштердің) негізінде жабық тендерге қатысушылардың тобын 

(тізбесін) қалыптастыру жəне оны комиссия шешімінің негізінде бекіту;
15) сауда-саттықты өткізу үшін қажетті басқа да іс-шараларды өткізу. 
27. Жабық тендерге қатысу үшін кепілдік жарна шақыру-хатта белгіленген нысанда жəне 

тəртіппен сатушының деректемелеріне енгізіледі. 
Кепілдік жарнаны қатысушы не қатысушының атынан кез келген басқа жеке немесе 

заңды тұлға енгізеді. 
28. Қатысушыларға кез келген көлемде кепілдік жарна енгізуге рұқсат етіледі, бұл ретте 

бір кепілдік жарна тендерге қатысу үшін қатысушы осы кепілдік жарнаны сол үшін енгізген 
қару-жарақ пен əскери техниканы сатып алуға құқық береді. 

29. Сауда-саттықта жеңген жəне сатып алу-сату шартын жасасқан қатысушының кепілдік 
жарнасы сатып алу-сату шарты бойынша есептелетін төлемдердің есебіне жатады. 

30. Сатушы кепілдік жарнаны:
1) жеңімпазға – сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға не сатып алу-сату шартына 

қол қоймаған жағдайларда;
2) сатып алушыға – сатып алу-сату шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе 

тиісті түрде орындамаған жағдайда қайтармайды. 
Барлық қалған жағдайларда кепілдік жарналар сатып алушыға өтініш берген күннен бастап 

бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қайтарылады. Кепілдік жарналар сауда-саттыққа 
қатысушылар, жеке немесе мемлекеттік емес заңды тұлғалар кепілдік жарнаны қайтару туралы 
өтініште көрсеткен деректемелерге қайтарылады. 

31. Жабық тендерге мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстарының негізінде комиссия 
айқындайтын қатысушылардың шектеулі тобы қатысады. 

Қатысушылардың тобын (тізбесін) қалыптастыру кезеңінде сатушы жəне/немесе 
ұйымдастырушы мүдделі мемлекеттік органдарға жəне/немесе шет мемлекеттердің органда-
рына қатысушылардың халықаралық міндеттемелердің сыртқы экономикалық қызметін сақтауы 
жəне Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігі туралы мəліметтер беру 
жөнінде сұрау салулар жолдайды. 

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың сəйкестігін тексеруді уəкілетті органмен, 
сондай-ақ экпорттық бақылау жөніндегі уəкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау арқылы са-
тушы жəне/немесе ұйымдастырушы жүзеге асырады. 

Тексеруді жүзеге асыру нəтижелері бойынша сатушы жəне/немесе ұйымдастырушы сыртқы 
экономикалық қызметке қатысушылардың тізімін қалыптастырады жəне пайдаланылмайтын 
қару-жарақ пен əскери техниканы өткізу бойынша жабық тендерге қатысушылардың тобын 
айқындау үшін комиссияға ұсынады. 

32. Жабық тендердің барлық шарттары бар жабық тендерге қатысуға арналған жазбаша 
шақыру хатын сатушы оны өткізгенге дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын таратады. 

Жабық тендерге қатысуға арналған шақыру хат мынадай мəліметтерді қамтиды:
1) сауда-саттықты өткізу күні, орны жəне уақыты;
2) сауда-саттық əдісі;
3) объект туралы мəлімет;
4) сатуға қойылатын объектілердің алғашқы жəне ең төмен бағалары;
5) кепілдік жарна мөлшері жəне оны аудару үшін банк деректемелері;
6) өтінімдер қабылдау орны жəне мерзімі;
7) сауда-саттықты өткізу тəртібі, оның ішінде сауда-саттыққа қатысуды ресімдеу, сауда-

саттықтың жеңімпаздарын айқындау шарттары туралы мəліметтер;
8) сатушының жəне/немесе сауда-саттық ұйымдастырушысының жəне баланста 

ұстаушының телефондары мен орналасқан жері;
9) сатушының шешімі бойынша қосымша ақпарат.
Шақыру-хатқа мынадай құжаттар қоса беріледі: 
1) тендерлік құжаттама;
2) пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканың фото-суреттері жəне/немесе 

техникалық сипаттамалары;
3) сатып алу-сату шартының жобасы. 
Жабық тендерге қатысуға шақыру-хат жолданған адамдардың өтінімдерін тіркеуді сату-

шы жазбаша шақыру хаттар жіберілген күннен бастап тіркеу журналында жүргізеді жəне ол 
басталғанға дейін 24 (жиырма төрт) сағат бұрын аяқталады. 

33. Сату объектілерін сату туралы шақыру-хат жіберілгеннен кейін баланста ұстаушы 
барлық ниет білдірушілерге сату объектісін сатып алуға рұқсатты қамтамасыз етеді. 

34. Жабық тендердің қатысушыларын тіркеу шақыру-хат жіберілген күннен бастап 
жүргізіледі жəне жабық тендер басталғанға дейін 24 (жиырма төрт) сағат бұрын аяқталады, 
одан кейін қатысушылар берілген өтінімді қайтарып ала алмайды. 

35. Жабық тендердің қатысушысы ретінде тіркеу үшін: 
1) осы Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға арналған 

өтінім; 
2) заңды тұлғалар үшін:
салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын немесе көрсетілген құжаттың нотариус 

куəландырған көшірмесін ұсына отырып, жарғының көшірмесін;
салыстыру үшін міндетті түрде түпнұсқасын немесе көрсетілген құжаттың не заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың нотариус куəландырған көшірмесін 
ұсына отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесін;

банк шотының барын растайтын банк анықтамасының түпнұсқасын ұсыну қажет.
Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылғаннан кейін бір жұмыс сағаты ішінде қайтарылады. 
Банк (ағымдағы) шоттың барын растайтын банк анықтамасының түпнұсқасы 

қайтарылмайды; 
3) кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжатының түпнұсқасы мен көшірмесі 

(төлем құжатының түпнұсқасы қатысушы жүгінген кезде сауда-саттық өткізілгеннен кейін 
қайтарылады);

4) заңды тұлға өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың түпнұсқасы, сондай-ақ 
салыстырғаннан кейін қайтарылатын түпнұсқасын ұсына отырып, заңды тұлға өкілінің 
паспортының немесе жеке басын куəландыратын құжатының көшірмесі не заңды тұлға өкілінің 
паспортының немесе жеке басын куəландыратын құжаттың нотариус растаған көшірмесі;

5) тендерге қатысушы қол қойған бағалық ұсыныс;
6) лицензиар (уəкілетті орган) беретін қару-жарақ, əскери техника жəне қарудың жекелеген 

түрлерінің, оларды қолдана отырып жасалатын жарылғыш заттар мен бұйымдар айналымы 
саласындағы қызметтің түрін (кіші түрін) жүзеге асыруға арналған рұқсат беру құжаттарының 
нотариус растаған көшірмелері. 

Шетелдік заңды тұлғалар нотариус растаған қазақ жəне/немесе орыс тілдеріне аудармасы-
мен резиденті өтініш білдіруші болып табылатын елдің не өтініш білдіруші сыртқы экономикалық 
қызметтің қатысушысы ретінде тіркелген кез келген басқа елдің лицензиары (уəкілетті органы) 
беретін рұқсат беру құжаттарын (лицензиялар, рұқсаттамалар) береді; 

7) тендер құжаттамаларында жəне пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техника-
ны өткізу бойынша жабық тендерге қатысуға арналған шақыру-хатта көрсетілген қосымша 
талаптарға сəйкестігін растайтын құжаттардың түпнұсқалары не нотариус растаған көшірмелері. 

Жабық тендерге қатысу үшін ұсыныс жабық конвертте жазбаша түрде мəлімделеді. 
36. Өтінімдер қабылдау жəне жабық тендерге қатысуға ниет білдірген адамдарды тіркеу 

талап етілетін құжаттардың толық жиынтығы болған кезде жүргізіледі. 
Өтінімді қолма-қол тəсілмен ұсынған кезде талап етілетін құжаттарды тексеруді сатушы 

сол орнында бір жұмыс сағаты ішінде жүзеге асырады жəне осы Қағидалардың 35-тармағында 
көрсетілген құжаттардың біреуі болмаған жағдайда ұсынылған өтінім тіркелмейді. 

Өтінім поштамен келіп түскен кезде Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген құжаттардың 
біреуі болмаған жағдайда ұсынылған өтінім тіркелмейді, ол туралы сатушы бір жұмыс сағаты 
ішінде өтінім берген адамға жазбаша нысанда хабарлайды. 

37. Жабық тендерге қатысушылардың құжаттары өтінімдерді тіркеу журналында 
тіркелгеннен кейін сейфте сақталады жəне оны өткiзетiн күні комиссияға қарау жəне жабық 
тендерге жіберу үшін берiледi.

38. Сатушы мен ұйымдастырушыға:
1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, сауда-саттықты дайындаудың жəне өткізудің барлық кезеңі ішінде сауда-саттыққа 
қатысушыларға қатысы бар ақпаратты жариялауға;

2) осы Қағидалардың 35-тармағында санамаланған құжаттардан басқа қосымша құжаттар 
ұсынуды талап етуге жол берілмейді. 

39. Қатысушының осы Қағидалардың 35-тармағында көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ сатушының шотына сауда-саттықты өткізу туралы шақыру-хатта көрсетілген кепілді 
жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі сатушының жабық тендерге 
қатысуға арналған өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады. 

40. Жабық тендерді ұйымдастыруды жəне өткізуді сатушы жүзеге асырады. Объектіні 
бірінші жабық тендерге қойған кезде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы алғашқы 
бағаға тең болады.

Тендерді ұйымдастыру жəне өткізу үшін сатушы міндетті түрде комиссия құрады, оның 
құрамына уəкілетті органның, ішкі істер органының, арнаулы мемлекеттік органдардың жəне 
мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органның өкілдері қамтылады. 

Комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады: 
1) өз жұмысының регламентін дербес əзірлейді;
2) əрбір сату объектісі бойынша сауда-саттық əдістері туралы шешім қабылдайды;
3) бағалау негізінде сату объектісінің бастапқы бағасын белгілеу туралы шешім қабылдайды; 
4) сату объектілерінің жабық тендерінің шарттары туралы шешім қабылдайды; 
5) қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын қосымша талаптар туралы шешім 

қабылдайды;
6) осы Қағидалардың 43-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, сауда-саттыққа 

арналған объектіні одан əрі сатуға қоюдың орындылығы туралы шешім қабылдайды; 
7) сату объектілерін өткізу бойынша жабық тендерге қатысушылардың құжаттарын қарайды;
8) мүдделі мемлекеттік органдар ұсыныстарының негізінде жабық тендерге қатысушылардың 

тобын (тізбесін) айқындайды;
9) жабық тендердің тендерлік құжаттамасын айқындайды;
10) жабық тендердің қорытындылары туралы хаттамаларға қол қояды; 
11) пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы өткізу бойынша жабық тендердің 

жеңімпазын жариялайды.
41. Жабық тендер сатушы белгілейтін орында жəне уақытта өткізіледі. Жабық тендер 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мереке жəне демалыс күндерін 
қоспағанда, сейсенбіден жұмаға дейін Астана қаласының уақыты бойынша сағат 10:00-13:00-
ге дейінгі кезеңде өткізіледі.

42. Объектіні екінші жəне үшінші сауда-саттыққа қойған кезде бастапқы баға алдыңғы 
жабық тендердің алғашқы бағасынан елу пайызға төмендейді. 

43. Егер жабық тендердің тiркелген қатысушыларының саны екеуден аз болса, онда 
жекешелендiру объектiсi жалғыз қатысушыға сатылуы мүмкiн үшiншi сауда-саттықты 
қоспағанда, тендер өткен жоқ деп жарияланады.

44. Егер тендер немесе жабық тендер өткен жоқ деп жарияланса, комиссия өткізілмеген 
жабық тендер туралы хаттамаға қол қояды.

45. Сауда-саттық өткізу туралы шақыру-хатта көрсетілген, сауда-саттықтың күні мен уақыты 
келген кезде комиссия жабық тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ашады.

46. Жабық тендерге қатысуға арналған өтінімдерді комиссия сауда-саттық өткізу туралы 
шақыру-хатта көрсетілген объектінің қатысушыларына (сатып алушысына) қойылатын қосымша 
талаптарға сəйкес келетін қатысушыларды айқындау мақсатында қарайды.

47. Объект үшін неғұрлым жоғары баға ұсынған қатысушы жеңімпаз болып танылады. 
Жабық тендерде екі жəне одан көп қатысушының ұсынысы бірдей жоғары бағаны қамтыған 
жағдайда, онда осы қатысушылардың арасынан өтінімі басқа қатысушылардың өтінімдерінен 
бұрын қабылданған қатысушы жабық тендердің жеңімпазы ретінде танылады. 

48. Сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамада:
1) себептерін көрсете отырып, қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын талаптарды 

қанағаттандырмайтын қатысушылардың тізімі; 
2) қатысушыларға (сатып алушыға) қойылатын талаптарды қанағаттандыратын 

қатысушылардың тізімі, ол бойынша комиссия тендерге қатысушылардың бағалық 
ұсыныстарын салыстыруды жүргізеді;

3) объект үшін ең жоғары баға ұсынған жеңімпаз көрсетіледі.
49. Жабық тендердің жеңімпазы сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға қол қою 

үшін электрондық пошта бойынша немесе өзге тəсілмен сауда-саттық нəтижелері туралы 
хабардар етіледі.

Жабық тендер нəтижелері туралы хаттамаға комиссия мүшелері, жабық тендердің 
жеңімпазы қол қояды жəне сатушы оны жабық тендер аяқталған күннен бастап он жұмыс 
күнінен кешіктірмей бекітеді. 

Хаттама электрондық пошта арқылы пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы 
өткізу бойынша жабық тендердің барлық қатысушыларына жеткізіледі. 

50. Жеңімпаз белгіленген мерзімде пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техниканы 
өткізу бойынша жабық тендердің нəтижелері туралы хаттамаға жəне сатып алу-сату шартына 
қол қоймаған жағдайда комиссия сауда-саттық нəтижелерінің күшін жою туралы хаттамаға қол 
қояды жəне осы жекешелендіру объектісі сауда-саттыққа қайтадан шығарылады.

51. Сатып алу-сату шартына сатушы жəне сатып алушы қол қояды. Шартта шарттың жасалу 
негізі ретінде сауда-саттықтың нəтижелері туралы хаттамаға сілтеме көрсетіледі. 

52. Сауда-саттықта жеңген адам сауда-саттық нəтижелері туралы хаттамаға немесе сатып 
алу-сату шартына қол қоймаған кезде ол енгізген кепілдік жарнаны жоғалтады жəне сатушыға 
ол шеккен нақты залалдың кепілдік жарна жаппаған бөлігін өтейді. 

53. Сатып алу-сату шарты бойынша есептер сатушы мен сатып алушы арасында жүргізіледі, 
бұл ретте сатып алушы есептерді мынадай тəртіппен жүргізеді:

1) аванстық төлем жекешелендіру объектісінің сату бағасының кемінде он бес пайы-
зы мөлшерінде сатып алу-сату шартына қол қойылған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірілмейтін мерзімде (кепілдік жарна тиесілі аванстық төлем есебіне есептеледі) енгізіледі;

2) қалған сома тараптардың уағдаластығы бойынша, бірақ сатып алу-сату шартына қол 
қойылған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей енгізіледі. 

54. Аванстық немесе түпкілікті төлемдердің мерзімі өткен жағдайларда сатушының шартты 
біржақты тəртіппен бұзуына жəне сатып алушыға ол шеккен нақты залалдың кепілдік жарна 
жаппаған бөлігінің орнын толтыру туралы талап қоюына жол беріледі. 

55. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру сатып алу-сату шартында көзделген мерзімде 
қабылдау-тапсыру актісі бойынша жүргізіледі. 

Қол қойылған қабылдау-тапсыру актісі сатылған пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери 
техниканың меншік иесін өзгерту туралы мемлекеттік тіркеу өткізу үшін негіз болып табылады. 

56. Пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери техника Қазақстан Республикасының шегінен 
тыс экспорттау шартымен өткізіледі. 

4. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті құртып жіберу, 
кəдеге жарату, көму арқылы жою тəртібі

57. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті жою құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы 
жүзеге асырылады. 

58. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті құртып жіберу жəне көму арқылы жоюды Қазақстан 
Республикасының экологиялық заңнамасына сəйкес олардың құрамында зиянды заттардың 
болуына сүйене отырып, заңды тұлғалар жүзеге асырады. 

59. Кəдеге жарату арқылы жоюға қару-жарақтың, əскери техниканың, арнайы құралдардың 
пайдаланылуы мүмкін емес барлық түрлері жатады.

60. Кəдеге жарату жəне өткізу арқылы жою мүмкін болмайтын пайдаланылмайтын əскери 
мүліктің барлық түрлері жоюға жəне/немесе көмуге жатады. 

61. Өткізілмейтін, пайдаланылмайтын əскери мүліктің, оның ішінде жоюға жəне/немесе 
көмуге жатқызылатын кəдеге жарату өнімдерінің тізбесін Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің жанындағы Əскери-техникалық комиссияның ұсынымы бойынша уəкілетті 
орган бекітеді.

(Соңы. Басы 13-18-беттерде) 

(Соңы 20-бетте) 
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62. Кəдеге жарату, құртып жіберу, көму арқылы жою үшін пайдаланылмайтын əскери 
мүліктің тізбесінде мыналар көрсетіледі:

1) мүліктің типі;
2) шығарылған жылы;
3) саны;
4) жиынтықтаушы бұйымдардың болуы;
5) бар болған жағдайда зиянды заттардың құрамы жəне мөлшерлік құрамы (қалдықтар 

паспорты);
6) орналасқан жері немесе қоймаланған жері;
7) бар болған кезде ыдысы;
8) техникалық құжаттамасының болуы.
63. Пайдаланылмайтын əскери мүлікті кəдеге жарату таңдалған технологияларға 

жəне экономикалық орындылығына байланысты оны сақтау орындарында немесе 
мамандандырылған кəсіпорындарда (цехтарда, учаскелерде, алаңдарда, аумақтарда) 
жүргізіледі.

64. Кəдеге жарату, құртып жіберу, көму арқылы жоюға жататын пайдаланылмайтын əскери 
мүлікті оны сақтау орындарынан тыс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
көзделген талаптарға сəйкес өнеркəсіп алаңдарына немесе өндіріс цехтарына əкету кəдеге 
жаратуды жүргізетін ұйымдардың қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

65. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сəйкес оларға оқ-дəрілерді кəдеге жарату 
өнімдерін өткізу бойынша қызмет көрсету шартымен заңды тұлғалар жүргізетін оқ-дəрілерді 
кəдеге жаратуды қоспағанда, пайдаланылмайтын əскери мүлікті кəдеге жаратуды мемлекеттік 
сатып алу туралы заңнамада белгіленген тəртіппен айқындалатын заңды тұлғалар немесе 
уəкілетті органның, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың бөлімшелері жүргізеді.

66. Бекітілген техникалық жай-күйі актiлері (куəлiктері) алынған мүлік бөлшектеуге жатады.
Мүлiктi бөлшектеу пайдалануға жарамды агрегаттардың, тораптардың, аспаптардың, 

бөлшектер мен материалдардың барынша көп санын алу мақсатында қауiпсiздiк техникасының 
талаптарын жəне құпиялылық режимiн қатаң сақтай отырып, тиiстi мамандардан, есептен 
шығарылуға жататын мүлiктiң жай-күйi мен сақталуына жауап беретiн лауазымды адамдар-
дан тұратын комиссия мүшелерiнiң қатысуымен тиiстi қызметтер (материалдық-техникалық, 
қаржы жəне басқа да қамтамасыз ету түрлерi) бастықтарының бақылауымен жүргізiледi.

Бекітілген техникалық жай-күйi актілері (куəлiктер) алынған қару-жарақ пен əскери техни-
ка, жауынгерлiк даярлық оқу материалдық-техникалық базасының жабдығы мен құралдары 
олардың агрегаттары бөлшектелмей, жөндеу əскери бөлiмдерiнде немесе бар болған кезде 
тиiстi бөлiмшелерде бөлшектелуге жатады.

Оларды бөлшектеу кезiнде қару-жарақ пен əскери техникадан алып тасталған жəне одан 
əрi пайдалануға жатпайтын агрегаттар белгiленген тəртiппен əскери бөлiмдердiң жөндеу ба-
заларына жөндеуге берiледi.

Жауынгерлiк зымырандар мен олардың элементтерi, зымырандар жабдықтарының 
жауынгерлiк жиынтықтары, егер оған мүлiктiң тиесiлiлігi бойынша əскери бөлiм қамтамасыз 
етілуде тұрған тиiстi басқару органының (бұдан əрi – қамтамасыз ету органы) арнайы 
нұсқаулары болмаса, бөлшектеуге жатпайды.

67. Құпиялылық белгісi бар бұйымдарды (тораптарды, элементтердi) бөлшектеу оларды 
пайдалану тəртібін регламенттейтiн нормативтiк-құқықтық актілердiң талаптарына сəйкес 
жүргiзіледi.

68. Бөлшектелген мүлiктің пайдалануға жарамды, оның iшiнде жөндеудi талап ететiн барлық 
агрегаттарын, тораптарын, аспаптарын, бөлшектерін, материалдарын əскери бөлiмдер оқу-
жаттығу мақсаттарында (табельдер, белгiленген шығыс нормалары немесе лимит шегінде), 
сондай-ақ жөндеу, сүрту материалы ретінде жəне басқа да мұқтаждарға пайдаланады.

Əскери бөлiмдер өз мұқтаждарына пайдаланбайтын жарамды жəне жөндеудi талап ететін 
агрегаттар, тораптар, аспаптар, бөлшектер, материалдар жəне басқа да мүлiк қамтамасыз ету 
органдарының нұсқауы бойынша əскери бөлiмдердiң басқа да базалары мен қоймаларына 
берiледi.

69. Заңды тұлғаларды оны сақтау орындарында құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы 
жою жөніндегі жұмыстарды жүргізуге жіберу пайдаланылмайтын əскери мүлкі жоюға жататын 
басшының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

70. Кəдеге жарату жолымен жою үшін берілетін пайдаланылмайтын қару-жарақ пен əскери 
техника уəкілетті орган белгілеген тəртіппен қауіпсіз жай-күйге келтіріледі.

71. Кəдеге жарату өнімдерін өткізу осы Қағидалардың 3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады.
5. Қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру тəртібі

72. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге жататын пайдаланылмайтын қорғаныс 
объектілерінің тізбелерін баланстық құнын көрсете отырып, Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің, басқа да əскерлері мен əскери құралымдарының ұсынымдары негізінде қорғаныс 
объектілерін есепке алуды жүзеге асыратын уəкілетті орган жасайды жəне оны қажеттілігіне 
қарай, бірақ жарты жылда кемінде бір рет уəкілетті органның басшысы бекітеді.

Мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге жататын пайдаланылмайтын қорғаныс 
объектілерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің жанындағы Əскери-
техникалық комиссияның ұсынымдары негізінде жасалады. 

73. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруді уəкілетті орган (бұдан əрі – жалға беруші) 
жүзеге асырады. 

74. Қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге бойынша тендерді дай-
ындау жəне өткізу бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

75. Жалға беруші қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру процесін 
ұйымдастыру үшін делдал тартуға құқылы.

76. Жалға беруші тізілімнің веб-порталында (www.gosreestr.kz мекенжайы бойынша ин-
тернет желісінде орналастырылған интернет қоры) қорғаныстық объектінің атауын, саның, 
өлшем бірлігін, қысқаша сипаттамасын, елді мекенді, мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру, 
нысаналы пайдалану мерзімін көрсете отырып, тізбесінің жəне мəліметтің орналастырылу-
ын қамтамасыз етеді. 

77. Қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінімнің негізінде жүзеге асырылады.

Өтінім тізілімнің веб-порталында электрондық нысанда қорғаныс объектісінің атауын, оның 
баланста ұстаушысын, нысаналы мақсатын көрсетіп, мына құжаттардың:

1) заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің (заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу туралы анықтама) жəне жарғының; 

2) жеке тұлғалар үшін – өтінім берушінің жеке құжатының, тұрғылықты орнынан мекен-
жай анықтамасының;

3) шетелдік жеке жəне заңды тұлғалар үшін – шетелдік паспортының немесе нотариус 
растаған мемлекеттік жəне/немесе орыс тілдеріндегі аудармасы бар құрылтай құжаттарының 
электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып ресімделеді.

78. Жалға беруші өтінімді оның келіп түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қарайды.
79. Мүліктік жалдауға беруге (қорғаныс объектілерін) арналған өтінімді (өтінімдерді) жəне 

оған қоса берілген құжаттарды қарау нəтижелері бойынша жалға беруші:
1) қорғаныс объектісін нысаналы мақсаты бойынша мүліктік жалдауға (жалға алуға) бе-

руге туралы;
2) қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге арналған екі жəне одан 

көп өтінім берілген жағдайда тендер өткізу туралы; 
 3) жалға беруші объектінің заңды тағдыры бойынша өзге шешім қабылдаған, осы 

Қағидалардың 77-тармағында көрсетілген құжаттар болмаған жағдайларда, мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беруден бас тарту туралы шешімдердің бірін қабылдайды.

80. Қорғаныс объектісіне қажеттілік туралы өтінімді (бұдан əрі – өтінім) қабылдау бірінші 
өтінім түскен күннен бастап он жұмыс күні ішінде аяқталады. 

81. Қорғаныс объектілерін нысаналы мақсаты бойынша мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру кезінде жалға беру ақысының есеп айырысу мөлшерлемелері жəне орналасқан орнын, 
түрін, жай-күйін ескеретін жоғарылатушы (азайтушы) коэффициенттердің мөлшері, сондай-ақ 
объектілердің мақсаты өңірлік жағдайларды ескере отырып айқындалады жəне мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органның аумақтық бөлімшелерімен жəне қажет болған 
жағдайда жер қатынастары жөніндегі уəкілетті органның басқа да аумақтық бөлімшелерімен 
келісу бойынша жалға беруші бекітеді.

82. Тендерді дайындаған жəне өткізген кезде жалға беруші:
1) тендерлік комиссияны қалыптастырады;
2) тендер өткізу мерзімін жəне оның шарттарын айқындайды;
3) тендерлік құжаттаманы дайындайды;
4) тізілімнің веб-порталында тендер өткізілетіні туралы хабарлама жариялайды;
5) шарт жобасын даярлауды жүзеге асырады;
6) тендер жеңімпаздарымен шарт жасасады жəне оның шарттарының орындалуын 

бақылауды жүзеге асырады;
7) тендерлік комиссия отырысының хаттамасына қол қояды; 
8) тендер жеңімпазымен шарт жасасуды қамтамасыз етеді;
9) осы Қағидаларда көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
83. Жалға беруші тендердің ұйымдастырушысы болады.
84. Тендерлік комиссияның құрамына жалға берушінің жəне өзге де мүдделі ұйымдардың 

өкілдері енгізіледі, сондай-ақ тəуелсіз мамандар мен сарапшылар тартылуы мүмкін. Комиссия 
төрағасы жалға берушінің өкілі болып табылады.

85. Тендерлік комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ болуы жəне кемінде бес адам бо-
луы тиіс.

86. Тендерлік комиссия мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) жалға беруші белгілеген мерзімде жəне олар ұсынған қорғаныс объектісі туралы 

деректер негізінде тендер шарттарын əзірлейді, олардың негізгісі ең төменгі жалгерлік 
төлем мөлшерлемесі болып табылады, ол нысаналы мақсаты бойынша мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беру кезінде ұқсас қорғаныс объектілері үшін белгіленетін жалгерлік төлемінің 
мөлшерлемесінен төмен болуы мүмкін емес;

2) тендер жариялау үшін тендерлік құжаттаманы жəне басқа да қажетті құжаттарды 
дайындайды;

3) қажет болған жағдайда мамандар мен сарапшыларды тартады.
87. Жалға беруші тендерлік комиссияның хатшысын тағайындайды жəне ол тендер 

комиссиясының мүшесі болып табылмайды. Тендерлік комиссия шешім қабылдаған кезде 
хатшының дауыс беру құқығы болмайды.

88. Тендерлік құжаттаманы дайындау тəртібін, құрамын жəне шарттарын жалға беруші 
айқындайды.

89. Тендерлік құжаттама мынадай негізгі тарауларды қамтуға тиіс:
1) тендер объектісі туралы мəліметтер;
2) өтінімнің жəне онымен бірге ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптар;
3) тендер өткізу шарттары мен тəртібі;
4) мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шартының жобасы.
90. Жалға беруші тендер өткізгенге дейін кемінде күнтізбелік он бес күн бұрын тізілімнің 

веб-порталында тендер өткізу туралы мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі хабарламаның 
жариялануын қамтамасыз етеді.

91. Тендер өткізу туралы хабарлама мыналарды қамтуға тиіс:
1) тендер объектісінің қысқаша сипаттамасы;
2) мүліктік жалдауға (жалға алуға) берудің мерзімін жəне жалгерлік төлемінің бастапқы 

мөлшерлемесінің мөлшері;
3) кепілдік жарнаның мөлшерін, мерзімі мен енгізу тəртібі;
4) тендердің шарттары;
5) тендер өткізу күні жəне уақыты;
6) тендерге қатысуға өтінімдерді қабылдау мерзімі;
7) тендерге қатысуды ресімдеу тəртібі туралы мəліметтер;
8) тендерге қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі;
9) елді мекен, тендер объектісімен таныстыру мерзімі;
10) шарт жасасу мерзімі;
11) жалгерлік төлемді төлеудің мерзімділігі.
92. Бірыңғай оператор:
1) тізілім веб-порталының жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ тендерге 

қатысушылардың кепілдік жарналарын қабылдайды;
2) тендер өткізілетін күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде сауда-саттықта жеңген 

қатысушының кепілдік жарнасын тиісті бюджетке аударады;
3) сауда-саттықтың басқа қатысушылары тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ пайдалана оты-

рып, кепілдік жарнаны қайтаруға арналған өтінішке қол қойған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде оларға кепілдік жарнаны қайтарады. 

93. Тендерге қатысушыларды тізілімнің веб-порталында тіркеу тендер өткізу туралы ха-
барлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі жəне тендер өткізуге дейін екі сағат қалғанда 
аяқталады, ол аяқталған кейін қатысушылар берілген өтінімді қайтарып ала алмайды.

94. Тендер өткізу туралы хабарлама жарияланғаннан кейін барлық қатысуға ниет 
білдірушілерге жалға беруші тізілім веб-порталы арқылы қорғаныс объектілері туралы ақпаратқа 
қол жеткізуді қамтамасыз етеді, ал баланста ұстаушы қорғаныс объектілерін тексеріп қарауға 
жіберуді қамтамасыз етеді.

95. Тендерге қатысу үшін қатысушы тізілімнің веб-порталында мыналарды көрсете оты-
рып, алдын ала тіркелуі қажет: 

1) жеке тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер үшін: жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – ЖСН), 
тегі, аты жəне əкесінің аты (болған жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН), толық атауы, бірінші 
басшының тегі, аты жəне əкесінің аты (болған жағдайда);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп шот деректемелері; 
4) байланыс деректері (пошта мекенжайы, телефон, e-mail).
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде, қатысушы бір жұмыс күні ішінде тізілімнің 

веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді. 
96. Қатысушылар кепілдік жарнаны тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген 

мөлшерде, мерзімде жəне тəртіппен мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай 
оператордың шотына аударады.

Кепілдік жарнаны қатысушы не қатысушының атынан кез келген жеке жəне заңды тұлға 
аударады. 

Кепілдік жарна мөлшері хабарлама жарияланғаннан кейін өзгермейді. 
97. Бір кепілдік жарна бір қорғаныс объектісіне арналған тендерге қатысуға мүмкіндік береді. 
98. Тендерге қатысуға арналған кепілдік жарнаны мүліктік жалдауға (жалға алуға) 

берілетін объект үшін тұрғын емес үй-жайдың түрін, жайлылық деңгейін жəне жалға алушының 
ұйымдастыру-құқықтық нысанын ескеретін коэффициенттерді ескермей есептелген айлық 
жалгерлік төлемнің мөлшерінде тендерлік комиссия белгілейді.

99. Кепілдік жарнаны мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор:
1) жеңімпазға ол тендер нəтижелері туралы хаттамаға қол қоймаған жағдайда; 
2) тендер жеңімпазының ұсыныстарына сай келетін шарттарда шарт жасасудан бас 

тартқан жағдайда жеңімпазға;
3) осы Қағидалардың 93-бабында көрсетілген өтінімді қайтарып алу мерзімінің өтіп кетуіне 

байланысты тендерге қатысудан жазбаша бас тартқан жағдайда қатысушыға;
4) осы Қағидалардың 116-тармағына сəйкес шарт басталған кезде қатысушыға 

қайтармайды.
Осы Қағидалардың 129-тармағын қоспағанда, барлық қалған жағдайларда мемлекеттік 

мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператор тендер өткізілген күнінен бастап үш 
жұмыс күні ішінде кепілдік жарналарды тендерге қатысушы өтінімде көрсеткен деректеме-
лерге қайтарады.

100. Кепілдік жарна тендер женімпазының:
1) тендерде жеңген жағдайда тендер нəтижелері туралы хаттамаға қол қою;
2) тендер нəтижелері туралы хаттамаға сəйкес шарт жасасу міндеттемелерін қамтамасыз 

етуі болып табылады.
101. Қатысушы ретінде тіркелу үшін тізілімнің веб-порталында осы Қағидаларға 

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған, қорғаныс объектісін 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру бойынша тендерге қатысуға арналған өтінімді тіркеу қажет.

102. Қатысушылар тендер шарттарымен келісуді жəне баға ұсынысын қамтитын, 
электрондық конвертке салынған тендерге қатысуға арналған өтінімді тендер өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген қатысушыға (жалға алушыға) қойылатын талаптарға сəйкестігін рас-
тайтын құжаттардың электрондық (сканерленген) көшірмелерін қоса бере отырып, тізілімнің 
веб-порталының арнайы бөлінген веб-парағында тіркейді.

Шетелдік жеке немесе заңды тұлғалар шетелдік паспорттың немесе нотариус растаған 
қазақ жəне/немесе орыс тілдеріндегі аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариус растаған 
көшірмелерін ұсынады.

Тендерге қатысуға арналған өтінімді тіркеу талап етілетін құжаттардың толық жиынтығы 
бар болған кезде жүргізіледі. 

103. Қатысушының осы Қағидалардың 93-тармағында көрсетілген талаптарды сақтамауы, 
сондай-ақ тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның мемлекеттік мүлікті 
есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың шотына түспеуі тізілімнің веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

104. Кепілдік жарнаның мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың 
шотына түсуі туралы мəліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы өтінімдерді 
қабылдауды жəне қатысушыларға рұқсат беруді жүзеге асырады. Кепілдік жарнаның 
мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай оператордың шотына түсуі туралы 
мəліметтер болмаған кезде тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімін қабылдамайды.

Тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің веб-порталында көрсетілген электрондық 
мекенжайына өтінімнің қабылданғаны не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы 
электронды хабарлама жібереді.

105.Тендерге қатысушының:
1) тендерге өзі немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жасалған 

сенімхаттың негізінде өз өкілдері арқылы қатысуға;
2) тендерге қойылатын объектілер жөнінде қосымша мəліметтерді, нақтылауды тегін алуға;
3) объектіні алдын ала тексеріп көруге; 
4) оның құқықтары бұзылған кезде сотқа жүгінуге;
5) өзінің қатысуға арналған өтінімдерін ол туралы жалға берушіге жазбаша хабарлай оты-

рып, тендер басталғанға дейін күнтізбелік үш күн бұрын қайтарып алуға құқығы бар.
106. Егер тендер басталған сəтте бір де бір өтінім тіркелмеген болса, тендер өткізілмеген 

болып танылады. 
Жалға беруші тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген тендердің уақыты мен күнінен 

кейін жиырма төрт сағаттың ішінде ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, тізілімнің веб-порталында 
қалыптастырылған өткізілмеген тендер туралы актіге қол қояды. 

107. Тізілімнің веб-порталындағы тендер Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, сейсенбіден жұмаға дейін Астана 
қаласының уақыты бойынша сағат 10.00-13.00-ге дейінгі кезеңде өткізіледі.

Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді ашу тізілімнің веб-порталы арқылы тендер өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген тендердің күні мен уақыты келген кезде автоматты түрде 
жүргізіледі.

108. Тендер шарттары өзгерген не баланста ұстаушының өтінішхаты бойынша тендер 
болмайтын жағдайда жалға беруші тендер өткізілгенге дейін кемінде үш жұмыс күні бұрын 
тізілімнің веб-порталында мемлекеттік жəне орыс тілдерінде тендердің болмайтыны туралы 
хабарлама жариялайды. 

Тендердің болмайтыны туралы хабарлама жарияланғанға дейін тендерге қатысуға өтінім 
берген адамдарға кепілдік жарна тізілімнің веб-порталында ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, қол 
қойылған кепілдік жарнасын қайтаруға арналған өтініштің негізінде қайтарылады.

109. Тендерге қатысуға арналған өтінімдер жəне оларға қоса берілетін қатысушылар құжат-
тарының электрондық (сканерленген) көшірмелері тізілімнің веб-порталының дерекқорында 
сақталады жəне тендер өткізу туралы хабарламада көрсетілген уақытқа жəне күнге дейін 
жүктеуге жəне қарауға қолжетімсіз.

110. Тендерге қатысуға арналған өтінімдерді жалға беруші тізілімнің веб-порталында тен-
дер өткізу туралы хабарламада көрсетілген қатысушыларға (жалға алушыларға) қойылатын 
талаптарға сəйкес келетін қатысушыларды айқындау мақсатында қарайды. 

111. Қорғаныс объектісі үшін неғұрлым жоғары жалгерлік төлем сомасын ұсынған жəне 
тендердің барлық шарттарына сай келетін тендерге қатысушы тендер өткізу кезінде тендер 
жеңімпазы болып танылады.

Қатысушылар ұсынған жалгерлік төлем сомасы сəйкес (тең) болған жағдайда, тендерге 
қатысуға арналған өтінімді бұрын тіркеген қатысушы жеңімпаз болып танылады.

112. Тендер нəтижелері туралы хаттама тізілімнің веб-порталында қалыптастырылады 
жəне жалға беруші мен жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, оны өткізген күні қол қояды.

113. Хаттамада мынадай деректер қамтылуға тиіс:
1) тендердің шарттары; 
2) объект туралы мəлімет;
3) қатысушылар туралы мəліметтер жəне олардың ұсыныстары; 
4) тендер жеңімпазы туралы мəлімет;
5) тендерге қатысушылар туралы мəлімет жəне олардың ұсыныстары;
6) тараптардың шартқа қол қою бойынша міндеттемелері;
7) себептерін көрсете отырып, қатысушыларға (жалға алушыларға) қойылатын талаптарға 

сəйкес келмейтін қатысушылардың тізімі;
8) олар бойынша тізілімнің веб-порталында тендерге қатысушылардың бағалық ұсыныс-

тарын автоматты түрде салыстыру жүргізілетін қатысушыларға (жалға алушыларға) қойылатын 
талаптарға сəйкес келетін қатысушылардың тізімі.

114. Тендер нəтижелері туралы хаттама тендер нəтижелерін жəне жеңімпаз бен жалға 
берушінің тендер нəтижесі болып табылатын талаптармен шартқа қол қою міндеттемесін 
белгілейтін құжат болып табылады.

115. Жеңімпаз шартқа қол қойған кезде жалға берушіге салыстыру үшін көрсетілген 
құжат тардың түпнұсқаларын, оның ішінде тендерге қатысуға арналған өтінімге тіркелген 
құжат тарды ұсынады:

1) заңды тұлғалар үшін – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік 
немесе анықтама, жарғы; 

2) жеке тұлғалар үшін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігі не уақытша 
жеке куəлігі; 

3) заңды тұлғаның өкілі үшін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куəлігі жəне 
заңды тұлға өкілінің өкілеттігін куəландыратын құжат. 

116. Салыстыру кезінде құжаттардың түпнұсқалары өтінімге тіркелген құжаттарға сəйкес 
келмеген кезде сəйкессіздік актісі жасалады жəне қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беру бойынша тендер өткізілген жоқ деп жарияланады.

117. Тендер объектілеріне қатысты шарт электронды форматта тізілімнің веб-порталында 
жасалады жəне оған «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
74-бабының 5-тармағына сəйкес бекітілген мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
берудің үлгі шартына сəйкес жалға беруші мен жалға алушы тендер өткізілген күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, қол қояды. 

Жалға беруші үш жұмыс күні ішінде шарт жөніндегі мəліметтерді шарттың сəйкестендіру 
кодын бере отырып, тізілімге қосуды қамтамасыз етеді. 

 Жалға алушымен мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шарты шарттың талаптары тиісті 
түрде орындалған кезде шарттың қолданылу мерзімін ұзарту құқығымен бір жылдан аспай-
тын мерзімге жасалады.

Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту негізгі шартқа қосымша келісім жасасу жолымен 
жүзеге асырылады. 

Негізгі шартқа қосымша келісім еркін нысанда құрылған шартты ұзарту туралы жалға 
алушының жазбаша өтінішінің жəне егер шартта белгіленген мерзім аяқталғанға дейін ба-
ланста ұстаушы жалға берушіге шарттың қолданылу мерзімін ұзартудан жазбаша бас тарту 
ұсынбаса немесе жалға алушының жалгерлік төлемі бойынша борышы болса, жалға берушінің 
шешімі негізінде жасалады.

Шарт шартта белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін, сондай-ақ жалға алушы шарттың 
уақытын ұзарту туралы жазбаша өтініш ұсынбаған жағдайда тоқтатылды деп саналады.

118. Қабылдау-тапсыру актісін жалға беруші бекітеді жəне онда:
1) актіні жасау орны мен күні;
2) өкілдер тараптардың мүдделерін білдіруге уəкілеттік беретін құжаттардың атауы мен 

деректемелері;
3) объектіні беруге негіз болатын мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шартының нөмірі 

мен қол қою күні;
4) анықталған ақаулардың тізбесі бар берілетін объектінің техникалық жай-күйі;
5) тараптардың мөрлерімен расталған өкілдердің қолдары қамтылуы тиіс.
119. Шартқа қол қойылғаннан кейін отыз жұмыс күні ішінде қорғаныс объектісін баланста 

ұстаушы қабылдау-тапсыру актісі бойынша жалға алушыға береді, оған жалға алушы, балан-
ста ұстаушы қол қояды жəне жалға беруші бекітеді.

Жалға беруші объектіні қабылдау-тапсыру актісі бекітілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде 
қабылдау-тапсыру актісі жөніндегі мəліметті тізілімге енгізеді. 

120. Қабылдау-тапсыру актісі үш данада мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жасала-
ды, олардың бірі жалға берушіде, біреуі баланста ұстаушыда сақталады жəне біреуі жалға 
алушыға беріледі.

121. Жеңімпаз белгіленген мерзімде шартқа қол қоймаған жағдайда, жалға беруші бір күн 
мерзімде жаңа тендер өткізу туралы шешім қабылдайды.

122. Мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шарты міндетті түрде мынадай ережелерді 
қамтуы тиіс:

1) объектінің техникалық сипаттамасы;
2) жалға алушыға жалға берілген мүлікті беру мерзімі жəне шарттың қолданылу мерзімі;
3) жалға алынатын мүлікті пайдалану үшін төлем енгізу тəртібі, мөлшері жəне мерзімі;
4) жалға алушының міндеттері;
5) жалға берушінің міндеттері; 
6) шартты мерзімінен бұрын бұзу негіздері мен шарттары.
123. Кемінде бір жыл мерзімге жасалған мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шарты 

мемлекеттік тіркеуге жатады.
Шарттарды мемлекеттік тіркеу жалға алушының қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
124. Мүліктік жалдауға (жалға алу) ақысына коммуналдық көрсетілетін қызметтерге 

арналған төлемдер, ағымдағы жəне күрделі жөндеуге аударымдар, объектіге қызмет көрсетуге 
арналған төлемдер кірмейді. Бұл төлемдерді жалға алушылар ведомстволық күзетке, пайда-
лану, коммуналдық, санитариялық жəне басқа да қызметтерге тікелей төлейді.

125. Егер мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру шартында өзгеше көзделмесе, мүлікті пайда-
лану үшін жалдау ақысының мөлшерлемелері жылына бір реттен жиілетпей өзгертілуі мүмкін.

126. Егер заңнамалық актілерде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жалға берушінің 
келісімінсіз жалға алушы жасаған ажырамас жақсартулардың құны өтеуге жатпайды.

127. Қазақстан Республикасының аумағындағы қорғаныс объектілерін мүдделі 
мемлекеттердің үкіметтері арасындағы арнайы келісімдердің негізінде басқа да мемлекеттердің 
ұйымдарына мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге болады.

128. Қорғаныс объектілерін мүліктік жалға беруден (жалгерлікке беруден) түсетін қаражат 
республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

129. Жеңімпазға енгізілген кепілдік жарнаның сомасы жасалған шарт бойынша тендердің 
қорғаныс объектісін пайдаланғаны үшін төлем есебіне есептеледі.

130. Жалға алушының өз қаражаты есебінен жалгерлікке алынатын қорғаныс объектісі 
үшін зиянсыз, объектінің ажырамас жақсартуларын жасауы баланста ұстаушының жəне жалға 
берушінің жазбаша рұқсатымен жүзеге асырылады.

Егер шартта өзгеше көзделмесе, жалға беруші жасаған объектілерді ажыратуға келетін 
жақсартулар, оның жеке меншігі болып табылады.

Егер заңнамалық актілерде немесе шартта өзгеше көзделмесе, жалға алушы жасаған 
ажырамас жақсартулардың құны өтеуге жатпайды.

Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, 
кəдеге жарату, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға 

(жалға алуға) беру қағидаларына 1-қосымша

Объектіні мүліктік жалдауға (жалға алуға) беруге арналған
ӨТІНІМ

1. Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында жарияланған мемлекеттік мүлікті мүліктік 
жалдауға (жалға алуға) беру туралы ақпаратты қарап жəне Пайдаланылмайтын əскери 
мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, кəдеге жарату, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс 
объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларымен танысып,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның ата-

уы жəне заңды тұлғаның басшысының немесе сенімхат негізінде əрекет ететін өкілінің тегі, 
аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)

төменде көрсетілген объектіні жалға алуға ниет білдіреді.

Мүліктік жалға алу (жалгерлікке алу) объектісі(-лері) туралы мəліметтер:

Мүліктік жалға алу (жалгерлікке алу) 
объектісінің атауы

Мүліктік жалға алу (жалгерлікке алу) объектісінің ба-
ланста ұстаушысының атауы жəне деректемелері

Мүліктік жалға алу (жалгерлікке алу) объектісі ____________________ ____________
_______________________________________үшін талап етіледі. (объектіге қажеттіліктің 
негіздемелері көрсетіледі)

2. Өзім(із) туралы мынадай мəліметтерді ұсынамын (-мыз):
Заңды тұлғалар үшін:
Атауы _________________________________________________________
БСН  __________________________________________________________
Басшының тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
_______________________________________________________________
Мекенжайы: ____________________________________________________
Телефон (факс) нөмірі: ___________________________________________
Шарт жасауға арналған банк деректемелері:
ЖСК __________________________________________________________
Банктің атауы __________________________________________________
Кбе___________________________________________________________
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1) ____________________________________________________________
2) ____________________________________________________________
3) ____________________________________________________________.
Жеке тұлғалар үшін: 
Тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда):
____________________ЖСН ___________________________Паспорт деректері ________

_________________________________________________________________
Мекенжайы: ___________________________________________________
Телефон (факс) нөмірі: __________________________________________
Шарт жасасуға арналған банк деректемелері:
ЖСК  _________________________________________________________
БСК __________________________________________________________
Банк атауы ____________________________________________________
Кбе  __________________________________________________________
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1) _______________________________
2)________________________________
3) (қолы) (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның 

атауы жəне заңды тұлғаның басшысының немесе сенімхат негізінде əрекет ететін өкілінің тегі, 
аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда).

20__ жылғы «___»____________.
Өтінімді мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы
20__ жылғы«___» ____________ ____ сағат «___» минутта қабылдады.

Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, 
кəдеге жарату, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға 

(жалға алуға) беру қағидаларына 2-қосымша

Қорғаныс объектісін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру бойынша 
тендерге қатысуға арналған 

ӨТІНІМ
1. Жарияланған қорғаныс объектісін мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру туралы хабарла-

маны қарап жəне Пайдаланылмайтын əскери мүлікті беру, өткізу жəне құртып жіберу, кəдеге 
жарату, көму арқылы жою, сондай-ақ қорғаныс объектілерін мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру қағидаларымен танысып,

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның атауы 
жəне заңды тұлғаның басшысының немесе сенімхат негізінде əрекет ететін өкілінің тегі, аты, 
əкесiнiң аты (болған жағдайда) 

20____жылғы «___» _______ www.gosreestr.kz мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 
болатын тендерге қатысуға ниет білдіреді.

2. Мен (біз) тендерге қатысу үшін мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы бірыңғай 
оператордың арнайы транзиттік шотына жалпы сомасы ____ (______________) теңге (сомасы 
қолмен) ____ (саны) кепілдік жарнаны енгіздім (к).

Кепілдік жарнасы енгізілген мүліктік жалға беру (жалгерлікке беру) объектілері туралы 
мəліметтер:

Р/с 
№

Мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
объектісінің атауы

Аударуға жататын кепілдік жарнасының 
сомасы, теңге

1
2

Жиыны
 Енгізілген кепілдік жарналары туралы мəлімет:

Р/с
№

Кепілдік жарнасының мақсаты 
жəне тендерге қатысу үшін 
кепілдік жарнасы енгізілген 

мүліктік жалдауға (жалға алуға) 
беру объектісінің атауы

Төлем 
құжатының 

№

Төлем 
құжатының күні

Кепілдік 
жарнасының сома-

сы, теңге

1
2

Жиыны  
3. Менің (біздің) тендерге қатысушыға қойылатын талаптарға сəйкес еместігім (-міз) 

анықталған жағдайда, мен (біз) тендерге қатысу құқығынан айырылатыныммен, мен (біз) қол 
қойған тендер нəтижелері туралы хаттама жəне мемлекеттік мүлікті мүлiктiк жалдауға (жалға 
алуға) беру шарты жарамсыз деп танылатынымен келісемін (-міз).

4. Егер мен (біз) тендер жеңімпаз(дар)ы деп танылған жағдайда өзіме (-мізге) тендер 
нəтижелері туралы хаттамаға өткізілген күні қол қою жəне тендер өткен күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде мемлекеттік мүлікті мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру шартына 
қол қою міндеттемелерін аламын (-мыз).

5. Мынадай жағдайларда:
1) тендер өткізілген күні тендер нəтижелері туралы хаттамаға қол қоймаған;
2) белгіленген мерзімде мемлекеттік мүлікті мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру 

шартына қол қоюдан бас тартқан жағдайда мен (біз) енгізген кепілдік жарна сомасының 
қайтарылмайтынына жəне жалға берушіде қалатынына келісемін (-міз). 

6. Осы өтінім тендер нəтижелері туралы хаттамамен бірге мемлекеттік мүлікті мүлiктiк 
жалдауға (жалға алуға) беру шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарт күшіне ие.

7. Өзім(із) туралы мынадай мəліметтерді ұсынамын (-мыз):
Заңды тұлғалар үшін:
Атауы  _______________________________________________________
БСН _________________________________________________________
Басшының тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
_____________________________________________________________
Мекенжайы:  __________________________________________________
Телефон (факс) нөмірі: 
_____________________________________________________________
Кепілдік жарнаны қайтаруға арналған банк деректемелері:
ЖСК ________________________________________________________
БСК  ________________________________________________________
Банктің атауы  ________________________________________________
Кбе _________________________________________________________
Кепілдік жарна төлеген адамның ЖСН/БСН: _______________________
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1) _______________________________
2) _______________________________
3)_______________________________.
Жеке тұлғалар үшін: 
Тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда): _________________________
____________________________________________________________
ЖСН  _______________________________________________________

Паспорт деректері ____________________________________________
Мекенжайы:  _________________________________________________
Телефон (факс) нөмірі: ________________________________________
Кепілдік жарнаны қайтаруға арналған банк деректемелері:
ЖСК________________________________________________________
БСК ____________________________________________
Банктің атауы ____________________________________
Кбе  ________________________________________________________
Кепілдік жарна төлеген адамның ЖСН/БСН:
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1)  ______________________________
2)_______________________________
3) (қолы) (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұл ғаның 

атауы жəне заңды тұлғаның басшысының немесе сенімхат негізінде əрекет ететін өкілінің тегі, 
аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда).

20__ жылғы «___» ____________.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №724 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 29 желтоқсандағы №2219 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныстық тапсырысын 
қалыптастыру, орналастыру жəне орындау қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қорғаныстық тапсырысын қалыптастыру, 

орналастыру жəне орындау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысты (бұдан əрі – қорғаныстық тапсырыс) қалыптастыру, орналастыру жəне орындау 
тəртібін регламенттейді.

2. Қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру
2. Қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру үш жылдық кезеңге арналған республикалық 

бюджетте көзделген, осы мақсаттарға белгіленген шығыстар шегінде жүргізіледі.
3. Қорғаныстық тапсырыстың жобасы екі кезеңде қалыптастырылады.
4. Бірінші кезеңде қорғаныстық тапсырысты басты орындаушыларды айқындау 

мақсатында Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарын (бұдан əрі – ар-
наулы мемлекеттік органдар) қоспағанда, қорғаныстық тапсырысқа мемлекеттік тапсырыс 
беруші (бұдан əрі – мемлекеттік тапсырыс беруші) ағымдағы жылғы 1 ақпаннан кешік тірмей 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігіне (бұдан 
əрі – уəкілетті орган) жоспарлы кезеңге арналған əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді), 
қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді), əскери мақсаттағы жұмыстарды 
жəне көрсетілетін қызметтерді (бұдан əрі – қорғаныстық тапсырыс өнімі) сатып алу ниеті ту-
ралы сұрау салу жолдайды.

5. Мемлекеттік тапсырыс берушінің сұрау салуы мынадай мəліметтерді қамтиды: 
1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы жəне 

тактикалық-техникалық сипаттамалары (техникалық ерекшелігі), стандарттары (о лар болған 
кезде);

2) тауар (өнім) саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;
3) тауарды (өнімді) жеткізу, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындау орнын жəне 

талап етілетін мерзімдері;
4) жеткізілетін тауарларға (өнімге), орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге 

кепілдеме мерзімі;
5) құны тауарлардың (өнімнің), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнына қосылуға 

тиіс ілеспе көрсетілетін қызметтер тізбесі;
6) төлем шарттары, оның ішінде аванстық төлем мөлшері;
7) қажет болған жағдайда əскери жəне арнайы киiм нысанын, айырым белгiлерiн жəне жеке 

қорғану құралдарын сатып алу кезінде тəжірибелік үлгілерді ұсыну қажеттілігі туралы талап.
6. Мемлекеттік тапсырыс берушілер сұрау салуға қорғаныстық тапсырыс өнімінің əрбір 

атауы бойынша негіздеме береді.
7. Уəкілетті орган күнтізбелік бес күн ішінде мемлекеттік тапсырыс берушінің сұрау салуын, 

оның ішінде негіздемесін қарайды. Сұрау салу бойынша құжаттар толық көлемде берілмеген, 
сондай-ақ негіздеме болмаған кезде, оларды жою үшін мемлекеттік тапсырыс берушілердің 
мекенжайына хабарлама хат жолдайды.

8. Осы ескертулер келіп түскен күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде мемлекеттік 
тапсырыс берушілер осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген материалдарды уəкілетті 
органға қайта ұсынады.

9. Уəкілетті орган ағымдағы жылғы 10 ақпаннан кешіктірмей осы Қағидалардың 
5-тармағында көрсетілген сұрау салуды қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі 
операторлардың (бұдан əрі – операторлар) мекенжайына жолдайды.

10. Операторлар орындаушыларды Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын 
тəртіппен тізілімге енгізілгендер арасынан таңдауды жүзеге асырады. 

11. Қорғаныстық тапсырысты өз бетінше орындауға қабілетті операторлар уəкілетті 
органның сұрау салуына жауапқа отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілер тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) енгізілген ұйымдар тауарының 
(өнімінің), жұмыстары мен көрсететін қызметтерінің əрбір атауына үш бағалық (коммерциялық) 
ұсыныс ұсыну жолымен жеткізілетін қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған баға негіздемесін 
қоса береді.

12. Қорғаныстық тапсырыс өнімін жалғыз отандық беруші болып табылатын операторлар 
жауапқа өнім құнының калькуляциясымен бір бағалық (коммерциялық) ұсынысты қоса береді.

13. Ұйымда қорғаныстық тапсырыс өнімін өндірудің осындай түрінің болмауына байла-
нысты тізілімге енгізілгендер арасынан орындаушы таңдау мүмкін болмаған жағдайда опе-
ратор уəкілетті органға жауап беруді сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік он күннен 
кешіктірмейтін мерзімде жүзеге асырады. 

Жауапқа сонымен бірге тізілімнен орындаушы таңдаудың мүмкін болмауы себептерін 
көрсете отырып, негіздемені қоса береді.

14. Тізілімге енгізілгендер арасынан орындаушы таңдау мүмкін болмаған кезде əскери 
мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) 
жеткізу (импорттау) жəне əскери мақсаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру 
мүмкіндіктеріне сүйене отырып, уəкілетті ұйым басты орындаушы болып айқындалады. 

15. Осы жағдайда уəкілетті орган уəкілетті ұйымға қорғаныстық тапсырыстың қажетті өнімін 
беру мүмкіндігі туралы осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген сұрау салуды оператордың 
жауабын алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде жолдайды.

16. Уəкілетті ұйым сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік қырық күннен 
кешіктірілмейтін мерзімде тиісті қорғаныстық тапсырыс өнімін беру мүмкіндігі не мүмкін 
еместігі туралы жауап береді, сондай-ақ кемінде екі бағалық (коммерциялық) ұсынысты не 
қорғаныстық тапсырыс өнімінің шетелдік өндірушісі талап етілетін өнімнің жалғыз өндірушісі 
болып табылатын жағдайда бір бағалық (коммерциялық) ұсынысты қоса бере отырып, оның 
болжамды бағасын ұсынады.

17. Уəкілетті орган ағымдағы жылғы 10 сəуірден кешіктірмей мемлекеттік тапсырыс берушіге 
баға негіздемесін қоса бере отырып, тауардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің əрбір 
атауы бойынша ұсынылатын бағамен оператор таңдаған орындаушы туралы мəліметтерді жол-
дайды. Əскери жəне арнайы киiм нысанын, жеке қорғану құралдарын сатып алу кезінде əрбір 
тауар, жұмыс, көрсетілетін қызмет бойынша бағамен бірнеше орындаушы ұсынылуы мүмкін.

18. Мемлекеттік тапсырыс берушілер орындаушыларды тандауды, сондай-ақ қорғаныстық 
тапсырыс өнімдеріне арналған бағаларды келіседі жəне ағымдағы жылғы 25 сəуірден 
кешіктірілмейтін мерзімде уəкілетті органды жазбаша түрде хабардар етеді.

19. Мемлекеттік тапсырыс берушілер бюджет заңнамасында белгіленген тəртіппен 
бюджеттік жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға тиісті жоспарлы кезеңге арналған 
республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде өздерінің бюджеттік өтінімдері құрамында 
қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған өтінімдер енгізеді.

20. Бір уақытта уəкілетті органға тиісті жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысты қалыптастыру үшін қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған өтінім жіберіледі.

21. Екінші кезеңде ағымдағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей мемлекеттік тапсырыс 
берушілер уəкілетті органға қорғаныстық тапсырысты қалыптастыруға арналған нақтыланған 
өтінімдерді осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша береді.

22. Өтінімдер үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетте көзделген 
бағдарламалар, кіші бағдарламалар бөлінісінде ұсынылады.

23. Өтінімді бірінші басшы немесе өтінімге қол қоюға уəкілетті адам бекітеді.
3. Арнаулы мемлекеттік органдардың қорғаныстық тапсырысын қалыптастыру

24. Арнаулы мемлекеттік органдар мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс орындаушыла-
рын таңдауды уəкілетті органмен келісу бойынша өндірістің қажетті шарттарын, оның ішінде 
мемлекеттік құпияларды құрайтын мəліметтерді қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне, 
талап етілетін сападағы əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы 
(қолданыстағы) тауарларды (өнімді) шығару жəне əскери мақсаттағы жұмыстарды, əскери 
мақсаттағы көрсетілетін қызметтерді неғұрлым тиімді экономикалық жағдайларда жүзеге асыру 
қабілетіне сүйене отырып, отандық тауар өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
отандық берушілер жəне (немесе) уəкілетті ұйымдар арасынан жүргізеді. 

25. Қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдау мақсатында арнаулы мемлекеттік 
органдар ағымдағы жылғы 1 ақпаннан кешіктірмей кемінде үш отандық тауар өндірушінің, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушінің жəне уəкілетті ұйымның мекенжай-
ына қорғаныстық тапсырыс өнімін сатып алу ниеті туралы сұрау салу жолдайды. Сұрау салу 
мынадай мəліметтерді қамтиды: 

1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы жəне 
тактикалық-техникалық сипаттамалары (техникалық ерекшелігі), стандарттары (олар болған 
кезде);

2) тауар (өнім) саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі;
3) тауарды (өнімді) жеткізу, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындау орны жəне 

талап етілетін мерзімдері; 
4) сатып алынатын тауарларға (өнімге), орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге 

кепілдеме мерзімі;
5) құны тауардың (өнімнің), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнына қосылуы тиіс 

ілеспе көрсетілетін қызметтер тізбесі;
6) төлем шарттары, оның ішінде аванстық төлем мөлшері;
7) əскери жəне арнайы киiм нысанын, айырым белгiлерiн жəне жеке қорғану құралдарын 

сатып алу кезінде тəжірибелік үлгілерді ұсыну қажеттілігі туралы талап.
26. Отандық тауар өндірушілерден, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық 

берушілерден сұрау салуға арнаулы мемлекетті органдарға жауап беру сұрау салуды алған 
күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде, бағалық (коммерциялық) 
ұсынысты қоса бере отырып жүзеге асырылады. 

27. Қорғаныстық тапсырыс өнімінің жалғыз отандық өнім берушісі болып табылатын 
ұйымдар қорғаныстық тапсырыс өнімі құнының калькуляциясымен бағалық (коммерциялық) 
ұсыныстарын қоса береді.

28. Əлеуетті орындаушылар мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс үшін жоспарланатын 
соманы ұлғайтуға əкеп соқтырмайтын, тактикалық-техникалық (техникалық) сипаттамалары 
тапсырыс берушінің сұрау салуында көрсетілгеннен де жақсы өнімді ұсынуы мүмкін.

29. Отандық тауар өндірушілер, əскери жəне қосарланған мақсаттағы жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер арасынан орындаушыларды таңдауды арнаулы 
мемлекеттік органдар мынадай өлшемшарттар бойынша жүзеге асырады:

1) əлеуетті орындаушылар ұсынатын қорғаныстық тапсырыс өнімі техникалық 
сипаттамаларының сұрау салу талаптарына сəйкес келуі;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда қызметтің тиісті 
түрін жүзеге асыруға лицензияның болуы;

3) қорғаныстық тапсырыс нысанасы болып табылатын, тауарларды (өнімді), жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді тапсырыс беруші айқындаған көлемде өндіру үшін қажетті өндірістік 
үй-жайлардың, технологиялық жабдықтардың жəне білікті мамандардың болуы;

4) əскери жəне арнайы киiм нысанын, айырым белгiлерiн жəне жеке қорғану құралдарын 
шығару саласында маманданатын орындаушылар үшін қорғаныстық тапсырыс нысанасы бо-
лып табылатын, тауарларды (өнімді), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді тапсырыс беруші 
айқындаған көлемде шығару үшін меншік құқығында қажетті өндірістік (қоймалық) үй-жайлар 
мен технологиялық жабдықтардың, білікті мамандардың болуы. 

30. Орындаушыларды таңдау ең төмен баға жəне арнаулы мемлекеттік органдардың сұрау 
салуында көрсетілген талаптарға сəйкес келетін қорғаныстық тапсырыс өнімдерін ұсынған 
отандық тауар өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер ара-
сынан жүзеге асырылады.

31. Мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі саласындағы іргелі жəне қолданбалы ғылыми 
зерттеулердің тақырыбын, орындаушыларын жəне құнын айқындау, сондай-ақ осы зерттеу-
лерге сараптама жүргізу арнаулы мемлекеттік органның бірінші басшысы бекіткен тəртіппен 
жүзеге асырылады. 

32. Отандық тауар өндірушілердің, əскери мақсаттағы жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілердің қорғаныстық тапсырысты орындауы мүмкін болмаған 
жағдайда, олардың арнаулы мемлекеттік органдарға жауап беруі сұрау салуды алған күннен 
бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырылады.

33. Арнаулы мемлекеттік органдардың отандық тауар өндірушілер, əскери мақсаттағы 
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер арасынан орындаушыны 
айқындауы мүмкін болмаған жағдайда, басты орындаушы ретінде əскери мақсаттағы тауарлар-
ды (өнімді), қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) жеткізу (импорттау) 
жəне əскери мақсаттағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру мүмкіндіктеріне 
сүйене отырып, уəкілетті ұйым танылады. 

34. Арнаулы мемлекеттік органдар уəкілетті ұйымға қажетті тауарларды, жұмыстар 
мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу мүмкіндігі туралы осы Қағидалардың 25-тармағында 
көрсетілген сұрау салуды отандық тауар өндірушілерден, əскери мақсаттағы жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді отандық берушілерден жауап алған күннен бастап күнтізбелік он 
күннен кешіктірілмейтін мерзімде жолдайды. 

35. Уəкілетті ұйым сұрау салуды алған күннен бастап күнтізбелік қырық күннен 
кешіктірілмейтін мерзімде тиісті қорғаныстық тапсырыс өнімін беру мүмкіндігі не мүмкін 
еместігі туралы жауап береді, сондай-ақ кемінде екі бағалық (коммерциялық) ұсынысты не 
қорғаныстық тапсырыс өнімінің шетелдік өндірушісі талап етілетін өнімнің жалғыз өндірушісі 
болып табылатын жағдайда бір бағалық (коммерциялық) ұсынысты қоса бере отырып, оның 
болжамды бағасын ұсынады.

36. Егер уəкілетті ұйым көрсетілген мерзімдерде арнаулы мемлекеттік органдарға жауап 
бермеген не жауап сұрау салу талаптарына сəйкес келмеген жағдайда, уəкілетті ұйымды 
қорғаныстық тапсырысты басты орындаушы ретінде таңдау мүмкін емес деп танылады. 

37. Арнаулы мемлекеттік органдар отандық тауар өндірушілер, жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық өнім берушілер жəне (немесе) уəкілетті ұйым арасынан орындаушыны 
таңдауы мүмкін болмаған жағдайда, орындаушы шетелдік заңды тұлғалар арасынан таңдалады.

38. Арнаулы мемлекеттік органдар ағымдағы жылғы 10 сəуірден кешіктірмей мынадай 
құжаттарды:

1) қызметтің тиісті түрін жүзеге асыруға, өндіріс қуатына лицензияларды;
2) қорғаныстық тапсырыстың нысанасы болып табылатын қорғаныстық тапсырыс өнімін 

өндіру үшін қажетті технологиялық жабдықты, еңбек ресурстарын;
3) қорғаныстық тапсырыс өніміне баға белгілеу мəселелері жөніндегі құжаттарды тексеруді 

аяқтауы тиіс.
39. Арнаулы мемлекеттік органдар бюджет заңнамасында белгіленген тəртіппен бюджеттік 

жоспарлау жөніндегі уəкілетті органға тиісті жоспарлы кезеңге арналған республикалық 
бюджетті қалыптастыру кезінде өздерінің бюджеттік өтінімдері құрамында қорғаныстық тап-
сырыс өніміне өтінімдер енгізеді. 

40. Бір уақытта уəкілетті органға тиісті жоспарлы кезеңге арналған мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысты қалыптастыру үшін қорғаныстық тапсырыс өніміне өтінім жолданады.

41. Өтінімге көзделген орындаушылардың құқық белгілейтін құжаттары, тиісті қызмет түрін 
жүзеге асыруға рұқсат беру құжаттарының (лицензияның) көшірмесі, мемлекеттік тіркеу туралы 
куəліктің көшірмесі, сəйкестендіру сертификаттары қоса беріледі.

42. Уəкілетті орган өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей орын-
даушыларды келіседі не тапсырыс берушілерге өтінім бойынша ұсыныстар мен ескертулер 
жолдайды.

43. Осы ескертулер келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде арнаулы 
мемлекеттік органдар алған ескертулерді ескере отырып, уəкілетті органға өтінімдерді қайта 
ұсынады.

44. Екінші кезеңде арнаулы мемлекеттік органдар уəкілетті органға ағымдағы жылғы 1 
желтоқсаннан кешіктірмей осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қорғаныстық 
тапсырысты қалыптастыруға арналған нақтыланған өтінімдерді ұсынады. 

45. Өтінімдер үш жылдық кезеңге арналған республикалық бюджетте көзделген 
бағдарламалар, кіші бағдарламалар бөлінісінде ұсынылады.

46. Өтінімді бірінші басшы немесе өтінімге қол қоюға уəкілетті адам бекітеді.
4. Қорғаныстық тапсырысты орналастыру жəне орындау

47. Қорғаныстық тапсырыс жобасын уəкілетті орган мемлекеттік тапсырыс берушілердің 
өтінімдері бойынша Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің елдің 
қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы құжаттарының негізінде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары мен міндеттемелерін ескере отырып, тиісті 
жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджетті қалыптастыру кезінде осы мақсаттарға 
белгіленген шығыстар шегінде əзірлейді жəне қалыптастырады. 

48. Уəкілетті орган қорғаныстық тапсырыс жобасын мүдделі мемлекеттік органдармен 
келіседі жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Респуб-
ликасының қорғаныс өнеркəсібі кешені мəселелері жөніндегі комиссияның қарауына енгізеді. 

49. Қорғаныстық тапсырысты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі шешімінің тиісті 
жобасы Қазақстан Республикасының Үкіметіне Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркəсібі 
кешені мəселелері жөніндегі комиссияның хаттамалық шешімімен енгізіледі.

50. Қазақстан Республикасының Үкіметі тиісті жылға арналған қорғаныстық тапсыры-
сты бекіткеннен кейін күнтізбелік бес күн ішінде уəкілетті орган оның тапсырмаларын тиісті 
мемлекеттік тапсырыс берушілерге жəне басты орындаушыларға жеткізеді.

51. Мемлекеттік тапсырыс берушілер мен операторлар, операторлар мен тізілімге енгізілген 
ұйымдар, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар мен қорғаныстық тапсырысты орындау-
шылар арасында шарттар жасасу жөніндегі рəсімдер қорғаныстық тапсырыс бекітілген күннен 
бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде аяқталады. 

Қорғаныстық тапсырысты орындау мемлекеттік тапсырыс беруші мен басты орындаушы, 
сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдар мен орындаушы арасында жасалған шарт негізінде 
жүзеге асырылады. 

52. Шарт ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстардың, қару-жарақ пен 
əскери техниканы, басқа да материалдық құралдарды өндірудің, жеткізудің, пайдаланудың, 

жөндеудің, жаңғыртудың, кəдеге жаратудың жəне жоюдың барлық кешенін орындауға жəне 
сол сияқты осы жұмыстардың жекелеген түрлеріне де жасалады.

53. Мемлекеттік тапсырыс беруші өндіру жəне жалпы жұмыс кезеңдерінің деңгейлерінде 
қорғаныстық тапсырыс өнімін қабылдауды, олардың белгіленген талаптарға жəне шарттардың 
талаптарына сəйкестігіне арналған қорытынды беруді жүзеге асырады.

54. Мемлекеттік тапсырыс беруші мен қорғаныстық тапсырысты басты орындаушы арасын-
да не арнаулы мемлекеттік органдар мен орындаушы арасындағы шарттар бұзылған жағдайда 
мемлекеттік тапсырыс беруші дереу уəкілетті органға негіздеме ұсына отырып, жазбаша түрде 
қабылданатын шешім туралы хабарлайды.

55. Қорғаныстық тапсырысты басты орындаушылар/орындаушылар қорғаныстық тап-
сырыс өнімін шартта белгіленген мерзімдерде жəне бағалар бойынша беруді жүзеге асы-
рады, сондай-ақ мемлекеттік тапсырыс берушіге қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған 
шығындарға негіздеме ұсынады.

56. Қорғаныстық тапсырыс өнімінің сапасы шарттың талаптарына сəйкес болуы тиіс.
57. Қорғаныстық тапсырысты орындау сапасын бақылауды Қазақстан Республикасының 

заңнамасына не жасалған шарттарға сəйкес өнімнің өндірістік циклінің барлық сатыларында ак-
кредиттелген əскери өкілдер жəне мемлекеттік тапсырыс берушілердің өкілдері жүзеге асырады.

58. Қорғаныстық тапсырысты нақтылау республикалық бюджетті нақтылаған жағдайда, 
бірақ жылына 2 реттен асырылмай жүргізіледі.

59. Мемлекеттік тапсырыс берушілер тиісті кезеңге арналған республикалық бюджет туралы 
Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актісіне қол қойылғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде уəкілетті 
органға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінімдер ұсынады.

5. Қорытынды ережелер
60. Қорғаныстық тапсырысты қалыптастыруды, орналастыруды жəне орындауды, 

қорғаныстық тапсырыстың орындалуын салааралық үйлестіру мен бақылауды уəкілетті 
орган «Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жүзеге асырады.

61. Мемлекеттік тапсырыс берушілер осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
тоқсан сайын айдың 25 күнінен кешіктірмей уəкілетті органға мемлекеттік қорғаныстық  тапсы-
рыс іс-шараларының орындалуы туралы е септі, сондай-ақ қорғаныстық тапсырысты орындау 
кезінде мерзімдерді бұзу туралы есепті жəне жыл сайын 25 наурыздан кешіктірмей уəкілетті 
органға мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың орындалуы, сондай-ақ қорғаныстық тапсырыс 
тапсырмаларының орындалмауының барлық фактілері туралы жылдық есептерді ұсынады.

62. Уəкілетті орган жыл сайын 15 сəуірден кешіктірмей Қазақстан Республикасының 
Үкіметіне мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың орындалуы, сондай-ақ қорғаныстық тапсырыс 
тапсырмаларының орындалмауының барлық фактісі туралы осы Қағидаларға 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша жылдық есепті ұсынады.

63. Мемлекеттік тапсырыс берушілер (қажет болған жағдайда) құрылымдық бөлімшелер 
арасында қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру жəне орналастыру жөніндегі өзара іс-
қимыл процестерін регламенттейтін (нақтылайтын) ішкі ведомстволық құжаттарды əзірлейді.

64. Меншік нысанына қарамастан мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыруға, 
орналастыруға жəне орындауға қатысатын Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган-
дары, ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы Қағидалардың талап-
тарын орындамағаны (тиісінше орындамағаны) үшін жауапты болады.

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау қағидаларына 1-қосымша

Құпия
(толтырылуы бойынша)

Бекітемін
___________________________________________
(мемлекеттік тапсырыс берушінің бірінші басшысы 

немесе өтінімге қол қоюға уəкілетті адам)

20__-20__жылдарға арналған Қазақстан Республикасының 
қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған 

өтінім
____________________________________________________________________

(мемлекеттік тапсырыс беруші)

Р/с 
№

Қорғаныстық 
тапсырыс өнімі

Өлшем 
бірлігі

Саны Болжамды құны, 
мың теңге

Орындау 
мерзімі

Басты орындау-
шы/орындаушы

1 2 3 4 5 6 7
1-бөлім

Қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық құралдарды, оқ-дəрілер мен 
əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауар-
ларды (өнімді) шығаруға жəне сынауға арналған жабдықты шығару жəне жеткізу

1.1. Қару-жарақты жəне əскери техниканы өндіру жəне (немесе) жеткізу.
1.1.1. Зымыран-артиллериялық қару-жарақ.
1.1.2. Байланыс құралдары.
1.1.3. Əскери-инженерлік мүлік.
1.1.4. Əскери-химиялық мүлік.
1.1.5. Əскери-теңіз күштерінің қару-жарағы мен техникасы.
1.1.6. Арнайы жəне қосарланған мақсаттағы техникалық құралдар.
Жиыны

2-бөлім
Мемлекеттің қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігі саласындағы іргелі жəне қолданбалы ғылыми 

зерттеулер, мемлекеттік тапсырыс берушілердің жарақтандыруындағы қару-жарақтың, əскери 
жəне арнайы техниканың, техникалық құралдардың, оқ-дəрілер мен əскери мақсаттағы тауар-
ларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) шығаруға 
жəне сынауға арналған жабдықтың тəжірибелік үлгілерін əзірлеу, оларды жаңғырту жөніндегі 
ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар

2.1.___________________________________________
2.2.___________________________________________
Жиыны

3-бөлім
Қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық құралдарды, оқ-дəрілер мен 

əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауар-
ларды (өнімді) шығаруға жəне сынауға арналған жабдықты жөндеу, жаңғырту жəне оларға 
регламенттелген техникалық қызмет көрсету

3.1._____________________________________________
3.2._____________________________________________
Жиыны

4-бөлім
Пайдаланылмайтын əскери мүлікті қатерсіздендіру
4.1._____________________________________________
4.2._____________________________________________
Жиыны

5-бөлім
Пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдарының пайдаланылмайтын мүлкін, сондай-ақ оларға жиынтықтаушыларды кəдеге 
жарату, құртып жіберу, көму арқылы жою, қайта өңдеу, өткізу

5.1.____________________________________________
5.2.____________________________________________
Жиыны

6-бөлім
Жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеу, əскери, арнайы объектілерді салу жəне жөндеу, 

сондай-ақ оларды күтіп-ұстау жəне пайдалану бойынша көрсетілетін қызметтер
6.1.____________________________________________
6.2.____________________________________________
Жиыны

7-бөлім
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың əскери қызметшілері 

жəне арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері үшін 
əскери жəне арнайы киім нысанын, айырым белгілері мен жеке қорғану құралдарын өндіру

7.1.____________________________________________
7.2.____________________________________________
Жиыны

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау қағидаларына 2-қосымша

Құпия
(толтырылуы бойынша)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 8 қарашадағы №724 қаулысымен бекітілген

20__-20__жылдарға арналған 
Қазақстан Республикасының қорғаныстық тапсырысы

____________________________________________________________________
(мемлекеттік тапсырыс беруші)

Р/с 
№

Қорғаныстық 
тапсырыс өнімі

Өлшем 
бірлігі

Саны Болжамды 
құны, мың 

теңге

Орындау 
мерзімі

Басты орындаушы/
орындаушы

1 2 3 4 5 6 7
1-бөлім

Қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық құралдарды, оқ-дəрілер мен 
əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауар-
ларды (өнімді) шығаруға жəне сынауға арналған жабдықты шығару жəне жеткізу

1.1. Қару-жарақты жəне əскери техниканы өндіру жəне (немесе) жеткізу.
1.1.1. Зымыран-артиллериялық қару-жарақ.
1.1.2. Байланыс құралдары.
1.1.3. Əскери-инженерлік мүлік.
1.1.4. Əскери-химиялық мүлік.
1.1.5. Əскери-теңіз күштерінің қару-жарағы мен техникасы.
1.1.6. Арнайы жəне қосарланған мақсаттағы техникалық құралдар.
Жиыны

2-бөлім
Мемлекеттің қорғанысы мен ұлттық қауіпсіздігі саласындағы іргелі жəне қолданбалы ғылыми 

зерттеулер, мемлекеттік тапсырыс берушілердің жарақтандыруындағы қару-жарақтың, əскери 
жəне арнайы техниканың, техникалық құралдардың, оқ-дəрілер мен əскери мақсаттағы тауар-
ларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауарларды (өнімді) шығаруға 
жəне сынауға арналған жабдықтың тəжірибелік үлгілерін əзірлеу, оларды жаңғырту жөніндегі 
ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар

2.1.___________________________________________
2.2.___________________________________________
Жиыны

3-бөлім
Қару-жарақты, əскери жəне арнайы техниканы, техникалық құралдарды, оқ-дəрілер мен 

əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы (қолданыстағы) тауар-
ларды (өнімді) шығаруға жəне сынауға арналған жабдықты жөндеу, жаңғырту жəне оларға 
регламенттелген техникалық қызмет көрсету

3.1._____________________________________________
3.2._____________________________________________
Жиыны

4-бөлім
Пайдаланылмайтын əскери мүлікті қатерсіздендіру
4.1._____________________________________________
4.2._____________________________________________
Жиыны

5-бөлім
Пайдаланылмайтын əскери мүлікті жəне арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдарының пайдаланылмайтын мүлкін, сондай-ақ оларға жиынтықтаушыларды кəдеге 
жарату, құртып жіберу, көму арқылы жою, қайта өңдеу, өткізу

5.1.____________________________________________
5.2.____________________________________________
Жиыны

6-бөлім
Жобалау-сметалық құжаттаманы əзірлеу, əскери, арнайы объектілерді салу жəне жөндеу, 

сондай-ақ оларды күтіп-ұстау жəне пайдалану бойынша көрсетілетін қызметтер
6.1.____________________________________________
6.2.____________________________________________
Жиыны

7-бөлім
Қарулы Күштердің, басқа да əскерлер мен əскери құралымдардың əскери қызметшілері 

жəне арнаулы мемлекеттік органдардың, азаматтық қорғау органдарының қызметкерлері үшін 
əскери жəне арнайы киім нысанын, айырым белгілері мен жеке қорғану құралдарын өндіру

7.1.____________________________________________
7.2.____________________________________________
Жиыны

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, 
орналастыру жəне орындау қағидаларына 3-қосымша

Құпия
(толтырылуы бойынша)

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі мемлекеттік тапсырыс 
берушілердің есептілік нысаны

Р/с 
№

Қорғаныстық 
тапсырыс 

өнімі

Өлшем 
бірлігі

Саны Жұмсалған 
қаражат, 

мың теңге

Орындау 
мерзімі

Басты орын-
даушы/ 

орындаушы

Ескертпе

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

Жиыны:
20__ жылға арналған қорғаныстық тапсырыстың орындалмауы туралы есеп
____________________________________________________________________________

(мемлекеттік тапсырыс беруші)

Р/с 
№

Қорғаныстық 
тапсырыс 

өнімі

Өл
ш

ем
 б

ір
лі

гі
Са

ны
Бо

лж
ам

ды
 құ

ны
, 

мы
ң 

те
ңг

е

Нақты

Ор
ы

нд
ау

 м
ер

зім
і

Ба
ст

ы
 о

ры
нд

ау
-

ш
ы

/о
ры

нд
ау

ш
ы

Ор
ы

нд
ал

ма
у 

се
бе

бі
 

(н
ег

ізд
ем

ем
ен

)

игерілген игерілмеген
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Орындалмаған іс-шаралар 
Р/с 
№

Қорғаныстық 
тапсырыс 

өнімі

Өлшем 
бірлігі

Саны Жұмсалған 
қаражат, 

мың теңге

Орындау 
мерзімі

Басты орын-
даушы/ орын-

даушы

Ескертпе

1
2
3

Жиыны:

(Соңы. Басы 19-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 шілде             №432           Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік 
сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 
қыркүйектегі № 403 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар 

енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мəселелері» 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі № 403 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9756 болып тіркелген, 2014 
жылғы 17 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс 
пен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының  Бірыңғай бюджеттік сы-
ныптамасында:

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер» функционалдық тобында:
3 «Сыртқы саяси қызмет» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 136 бюджеттік бағдарламасы бар 226 бюджеттік бағдарламалардың 

əкімшісімен толықтырылсын:
«226 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
136 Қазақстан мен Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы арасында ынтымақ-

тастықты нығайту жөніндегі Елдік бағдарламаны іске асыруды қамтамасыз ету»;
03 «Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі» функционалдық 

тобында:
1 «Құқық қорғау қызметi» кіші функциясында:
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
004 «Ішкі істер органдарының объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
1 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту» кіші функциясында:
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
037 «Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту объектілерін салу жəне реконструкциялау» 

бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» кіші функциясында:
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
028 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру объектілерін салу жəне рекон-

струкциялау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
6 «Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейін бiлiм беру» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 057 бюджеттік бағдарламасы бар 261 жəне 360 бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшілерімен толықтырылсын:
«261 Облыстың білім басқармасы
057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау жəне білім 

алушыларға ə леуметтік қолдау көрсету
360 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың білім басқармасы
057 Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау жəне білім 

алушыларға əлеуметтік қолдау көрсету»;
05 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобында:
2 «Халықтың денсаулығын қорғау» кіші функциясында:
226 «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі» бюджеттік бағдарламалардың 

əкімшісі бойынша:
053 «Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің шеңберінде қаржыландырылатын 

бағыттарды қоспағанда, халықты медициналық көмекпен қамтамасыз ету жəне инфрақұры-
лымды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 114 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«114 Республикалық деңгейдегі денсаулық сақтау объектілерін салу жəне реконструк-

циялау»; 
9 «Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер» кіші функциясында:
271 «Облыстың құрылыс басқармасы» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
083 «Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамыту бағдарламасы 

шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан дəрігерлік амбулаториялар жəне фельд-
шерлік-акушерлік пункттерді салу» бюджеттік бағдарламасы мынадай редакцияда жазылсын:

«083 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде орналасқан 
дəрігерлік амбулаториялар жəне фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу»;

06 «Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобында:
1 «Əлеуметтiк қамсыздандыру» кіші функциясында:
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
039 «Əлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу жəне реконструкциялау» бюджеттік 

бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» кіші функциясында:
279 «Облыстың энергетика жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
047 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті 

есебінен»; 
458 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі» бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі 
бойынша:

054 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуына жəне өсуіне жəрдемдесу шеңберінде 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жарғылық капиталын ұлғайту» бюджеттік бағдар-
ламасы бойынша:

мынадай мазмұндағы 032 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті 

есебінен»;
2 «Коммуналдық шаруашылық» кіші функциясында:
367 «Астана қаласының коммуналдық шаруашылық басқармасы» бюджеттік бағдарлама-

лардың əкімшісі бойынша:
007 «Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
373 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың құрылыс басқармасы» бюджеттік 

бағдарламалардың əкімшісі бойынша:
013 «Қаланы абаттандыруды дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 005 бюджеттік кіші бағдарламамен толықтырылсын:
«005 Ішкі қарыздар есебінен»; 
13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» кіші функциясында:
мынадай мазмұндағы 011, 015 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарламаларымен 055 

бюджеттік бағдарламасы бар 458, 472 жəне 495 бюджеттік бағдарламалардың əкімшілерімен 
толықтырылсын:

«458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі

055 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен
472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі
055 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен
495 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сəулет, тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі
055 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 

шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферті есебінен».
2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 

Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Қаржы Министрі Б. СҰЛТАНОВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15470 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 19 шілде             №443           Астана қаласы

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 

2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына өзгерістер 
енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
1. «Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілер 
тізілімінде № 5446 болып тіркелген, 2009 жылы Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 
жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 3 жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Дербес шоттарды жүргізу ережелерінде:
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Ережелер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер тура-

лы» Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сəйкес əзірленді жəне салық 
төлеушілердің, салық агенттерінің дербес шоттарын жүргізу мен мемлекеттік кірістер органда-
рында салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, сондай-ақ жинақтаушы 
зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
рын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын (бұдан əрі - міндетті зейнетақы жар-
налары), Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдарды (бұдан əрі 
- əлеуметтік аударымдар), əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды (бұдан əрі – міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар) есепке алу 
тəртібін айқындайды.

2. Салық төлеушінің (салық агентінің) жеке шоты осы Ережелердің 1, 2, 3, 4, 5 жəне 
42-қосымшаларына сəйкес нысан бойынша салықтың жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік зейнетақы жарна-
лары ның, əлеуметтік аударымдардың есептелген, есепке жазылған (азайтылған), аударылған 
жəне төленген (есепке жатқызылғандары жəне қайтарылғандары ескерілген) сомасын, 
сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомасын есепке алуға арналған құжат, оның ішінде 
электрондық нысандағы құжатты білдіреді.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік кірістер органдары осы Ережелерге 6-қосымшаға сəйкес мемлекеттік 

кірістер органдарында есеп жүргізілетін, Салық жəне басқа да міндетті төлемдердің, міндетті 
зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың тізбесіне сəйкес кірістердің, міндетті 
зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың бюджеттік жіктеуішінің тиісті код-
тары бойынша əрбір салық төлеушіге (салық агентіне) дербес шот ашады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Осы Ережелерде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға - салықтардың, бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, сондай-ақ 
дербес шоттардағы өсімпұлдар мен айыппұлдардың қоса есептелген (есептелген, кемітілген) 
жəне төленген (есепке жатқызылған, қайтарылған) сомаларының есебінің дұрыс жүргізілуіне 
бақылау жəне есептілікті дұрыс жасау функцияларын атқаратын тұлға; 

2) міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға - салық төлеушінің 
(салық агентінің) салық міндеттемелерін, міндетті зейнетақы жарналарын аудару, əлеуметтік 
аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) 
жарналарды төлеу бойынша міндеттемелерін орындауына бақылау бойынша лауазымды тұлға;

3) салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - салық жəне 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, 
əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың 
жəне (немесе) жарналардың қоса есептелген (есептелген, кемітілген) сомалары бойынша 
ақпаратты енгізу жəне (немесе) бақылау функцияларын орындаушы тұлға;

4) салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға - мемлекеттік кірістер органының 
салық тексеруін тағайындау (жүргізу) туралы актісімен белгіленген тұлға;

5) салық төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орында-
уына бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға - кеден одағына мүше мемлекеттердің 
аумақтарынан Қазақстан Республикасының аумағына тауарлар импорты кезінде салық 
төлеушінің жанама салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындауына бақылау 
функциясын орындайтын тұлға;

6) салықтың жəне басқа да міндетті төлемнің коды - Қазақстан Республикасының Бірың-
ғай бюджеттік сыныптамасы бойынша бюджет кірістерін жіктеу бойынша төлемнің сандық 
белгіленуі;

7) салыстыру актісі - мемлекеттік кірістер органының жəне салық төлеушінің (салық 
агентінің) дерегі бойынша айқындалған күнге салықтардың, бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, сондай-
ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың есептелген (қоса есептелген, кемітілген) жəне төленген 
(есепке жатқызылған, қайтарылған) сомалары жөніндегі құжат;

8) уəкілетті орган - салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін 
қамтамасыз ету саласындағы басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

9) іріктеу - бұрын дербес шотта жүргізілген соманы нөлге келтіру мақсатында растайтын 

құжаттар негізінде дербес шоттың тиісті бағандарындағы («Есептелді», «Кемітілді») қосымша 
есепке алу жазбасы.»;

3-параграфтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-параграф. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, сондай-

ақ міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың есебі бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік кірістер органдарында салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, сондай-
ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың есебі «Орталықтандырылған біріздендірілген дербес шот» 
ақпараттық жуйесінде (бұдан əрі - АЖ ОБДШ) жүргізіледі.»;

11, 12 жəне 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Мемлекеттік кірістер органдарындағы салықтарды, бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдарды, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды есепке алу 
есеп құжаттамасында қағаз жəне (немесе) электронды тасығыштарда жүргізіледі:

тізілімдерде:
осы Ережелерге 7-қосымшаға сəйкес № 25 нысан бойынша түсімдер мен қайтарымдарды;
осы Ережелерге 8-қосымшаға сəйкес ЖЗҚ (ƏМСҚ) - № 25 нысан бойынша міндетті 

əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, міндетті 
зейнетақы жарналары бойынша түсімдер мен қайтарымдарды;

осы Ережелерге 9-қосымшаға сəйкес ƏСҚ - № 25 нысан бойынша əлеуметтік аударымдар 
бойынша түсімдер мен қайтарымдарды;

осы Ережелерге 10-қосымшаға сəйкес № 26 нысан бойнша есептеулердің мен түсімдердің 
жиынтық қорытындыларының есеп кітабында;

осы Ережелерге 42 жəне 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сəйкес дербес шоттарда;
осы Ережелерге 11-қосымшаға сəйкес бюджетке аударылған /резидент емес төлеген/ 

жарғылық банктік салымдарда орналастырылған резидент еместерден (заңды жəне жеке 
тұлғалардан) түсетін табыс салығы сомасының есеп жаршысында;

журналдарда:
осы Ережелерге 12-қосымшаға сəйкес қате есептелген, анықталмаған салық жəне бюд-

жетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді тіркеу;
осы Ережелерге 13-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасында аккредиттелген 

дипломатиялық жəне оларға теңестірілген өкілдіктерге салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдар мен айыппұлдардың, есепке жатқызылатын ҚҚС 
есептелген салық сомасынан асып кету, грант қаражаты есебінен сатып алынатын тауарлар 
(жұмыстар, қызметтер) бойынша төленген ҚҚС сомаларын есепке жатқызуға жəне қайтаруға 
төлем тапсырмаларын тіркеу;

осы Ережелерге 14-қосымшаға сəйкес мемлекеттік кірістер органдарының инкассалық 
өкімдерін тіркеу; 

осы Ережелерге 15-қосымшаға сəйкес дебиторлардың шотына мемлекеттік кірістер 
органдарының инкассалық өкімдерін тіркеу.

12. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлғалар есептелген, қоса есептелген, кемітілген 
есептің дұрыс жүргізілуін бақылайды жəне салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың түскен, 
есепке жатқызылған, қайтарылған сомаларының, сондай-ақ салық төлеушілердің дербес 
шоттарындағы өсімпұлдар мен айыппұлдар сомасының есебін жүргізудің дұрыстығына жəне 
есептілікті жасаудың дұрыстығына жауап береді.

13. Мемлекеттік кірістер органының басшысы салықтарды, бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды, сондай-ақ 
өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке алу жөніндегі жұмыстарға бақылауды жүзеге асыра-
ды жəне жасалатын есептерді тексереді, салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды, сондай-ақ өсімпұлдар 
мен айыппұлдарды есепке қою жəне жұмыс жағдайына жауап береді.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы 

жарналарды, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ау-
дарымдарды жəне (немесе) жарналарды, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке алу 
бойынша құжаттар іс номенклатурасымен айқындалған мерзім ішінде сақталады. Көрсетілген 
сақтау мерзімінің соңына қарай есеп жөніндегі құжаттар мемлекеттік кірістер органының 
мұрағатына тапсырылады.»;

4-параграфтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-параграф. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, сондай-ақ 

міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын, əлеуметтік ауда-
рымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) 
жарналарды есепке алу жөніндегі құжаттама»;

17, 18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Салықтарды, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы 

жарналарды, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарды, əлеуметтік аударымдарды, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды, сондай-
ақ өсімпұлдар мен айыппұлдарды есепке алу жөніндегі құжаттама іс номенклатурасына 
сəйкес құжаттардың түрлері бойынша топтастырылады жəне қағаз жəне (немесе) электронды 
тасығыштарда жүргізіледі:

1) уəкілетті мемлекеттік органдардан алынған құжаттар;
2) салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, айып-

пұлдардың артық (қате) төленген сомаларын есепке жатқызу жəне қайтару жөніндегі құжаттар;
3) қосылған құн салығын есепке жатқызу жəне қайтару жөніндегі құжаттар;
4) дербес шоттарды беру жəне қабылдау жөніндегі құжаттар;
5) салықтар, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарна-

лар, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналар мен əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар, сондай-ақ өсімпұлдар мен 
айыппұлдар бойынша салыстыру актілері;

6) салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындау мерзімдерінің өзгеруі 
туралы құжаттар;

7) банкрот деп танылған салық төлеушілердің салық берешегі жөніндегі құжаттары;
8) салық міндеттемелерінің тоқтатылуы туралы құжаттары;
9) таратылған салық төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауы жөніндегі құжаттар;
10) заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы кезіндегі салық міндеттемелерінің орында-

луы жөніндегі құжаттар;
11) бірыңғай бюджеттік сыныптамасы бойынша бюджет деңгейлерінің арасында кірістер 

сыныптамасының түсімдерін бөлуді бекіту туралы бұйрықтар.»; 
18. Салық төлеушінің (салық агентінің) өтініші бойынша мемлекеттік кірістер органы осын-

дай өтінішті алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмей осы Ережелерге 16-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын, 
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын есептеу, ұстау жəне аудару, əлеуметтік аударым-
дарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жар-
наларды есептеу жəне төлеу бойынша міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп 
айырысудың жай-күйі туралы жеке шоттан үзінді көшірме ұсынылады.

19. Салық төлеушінің (салық агентінің) талабы бойынша бір жұмыс күні ішінде осы 
Ережелерге 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, 
əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне 
(немесе) жарналар бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру актісін береді.»;

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«28. Салық төлеушілердің (салық агенттерінің) салық жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер бойынша салық міндеттемелерін, міндетті зейнетақы жарналарын ау-
дару, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударым-
дарды жəне (немесе) жарналарды, сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдар төлеу бойынша 
міндеттемелерін орындау есебін жүргізу үшін мемлекеттік кірістер органдарында дербес 
шоттар ашылады.»;

32 жəне 33-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Дербес шот мемлекеттік кірістер органдарында Салық жəне басқа да міндетті 

төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар тізбесіне сəйкес есеп 
жүргізілетін бюджеттің кірістері, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар 
жіктемесінің кодтары бойынша, сондай-ақ салық тексерулерін жүргізу кезінде қоса есептелген 
міндетті төлемдердің сомалары бойынша ашылады.

33. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жар-
налары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударым-
дар жəне (немесе) жарналар, өсімпұлдар, айыппұлдар бойынша есептердің сальдосы дербес 
шоттың «Сальдо» тиісті бағанында көрсетіледі: берешегі болған кезде «алу» (-) белгісімен, 
артқы төленген кезде «қосу» (+) белгісімен көрсетіледі.»;

44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«44. Дербес шоттарда салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, 

міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды, өсімпұлдарды жəне айыппұлдарды 
есептеу, қоса есептеу, кеміту, төлеу, есепке жатқызу, қайтару бойынша жазбалар мыналардың:

осы Ережелерге 21-қосымшаға сəйкес Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар мен өсімпұлдар сомаларын 
қоса есептеуге (кемітуге) тізілім;

осы Ережелерге 22-қосымшаға сəйкес салық тексерулерінің нəтижелері мен əкімшілік 
жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша Салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар, өсімпұлдар мен айыппұлдар 
сомаларын қоса есептеуге (кемітуге) тізілім;

төлеуге қоса берілген төлем құжаттарымен бірге күнделікті түсімдер бойынша тізілімнің;
осы Ережелерге 23-қосымшаға сəйкес Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін 

орындау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілімнің негізінде жүргізіледі.»;
46, 47 жəне 48-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«46. Операция жазбасы жазылған əрбір күні салық төлеушінің (салық агентінің) салық жəне 

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналар, əлеуметтік 
аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) 
жарналар бойынша есептерінің сальдосы, өсімпұлдар, айыппұлдар сомасы айқындалады.

47. Дербес шот бойынша ай сайын, тоқсан сайын есепті ай үшін, тоқсан үшін жəне өспелі 
жиынтықпен небəрі жыл үшін салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
міндетті зейнетақы жарналардың, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұлдар мен 
айыппұлдардың есептелген, қоса есептелген, кемітілген, төленген, есепке жатқызылған, 
қайтарылған сомасы бойынша жалпы қорытынды есептеп шығарылады.

48. Салық жəне басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік 
аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (неме-
се) жарналарды есептеу (қосып есептеу), кеміту, төлеу, қайтару бойынша барлық жазбалар 
«Есептелді», «Кемітілді», «Қайтарылды» деген бағандарға бөлінетін «Салық жəне басқа да 
міндетті төлемдер бойынша есептер» деген жалпы бағанда жүргізіледі.

Дербес шоттың «Есептер сальдосы (бересі (-), немесе (артық төлеу (+)» деген бағаны 
мынадай арифметикалық əрекет негізінде есептеледі:

«Есепті салық кезеңінің басына есептер сальдосы» деген баған алынған «Есептелді» 
бағаны қосылған «Кемітілді» бағаны қосылған «Төленді» бағаны алынған «Қайтарылды» 
бағаны қосылған «Өзгертілген салық міндеттемесін орындау мерзімі бойынша салық (төлем) 
сомасы» деген баған.»;

51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«51. «Қайтарымдарды шегерумен жылдың басынан бастап барлығы енгізілді» бағаны 

«Қайтарылды (-)» бағаны бойынша тиісінше қайтарымдар сомасын есепке ала отырып, салық 
жылының басынан өспелі жиынтықпен салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды, өсімпұлдар мен 
айыппұлдарды төлеудің жиынтықтау көрсеткіші негізінде есептеледі.»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы 

жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ау-
дарымдар жəне (немесе) жарналарды жəне өсімпұлдардың сомаларын есептеуге (кемітуге) 
тізілімді (бұдан əрі - Есептеу тізілімі) салық есептілігі бойынша бақылауды жүзеге асыратын 
лауазымды тұлға мыналардың:

салық төлеуші (салық агенті) жасауға тиісті салық декларацияларының, есептердің;
патент негізінде арнаулы салық режимін қолдануға өтініштердің;
уəкілетті органдардан алынған мəліметтердің;
мемлекеттік кірістер органының шешімдерінің негізінде жасайды.»;
57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«57. Есептеу тізілімінде:
1) салық төлеушінің атауы жəне БСН/ЖСН;
2) салық (төлем) түрі жəне бюджет жіктемесінің коды;
3) «Салық есептілігі бойынша есептеуге (кемітуге)» деген бағандарда - салық жəне бюд-

жетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік 
аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (не-
месе) жарналардың қоса есептеуге немесе кемітуге сомасы;

4) оның негізінде дербес шотқа жазба жүргізілетін құжаттың атауы, күні жəне нөмірі;
5) төлеу кезеңі мен мерзімі;
6) күні, тиісінше тізілімді тапсырған жəне қабылдаған қызметкердің тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болған кезде) жəне қолы көрсетілуі қажет.»;
69, 70, 71 жəне 72-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«69. Есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға дербес шотта тиісті жазбадан кейін күнді, есеп 

жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаның тегің, атың, əкесінің атың (бар болған кезде) көрсетіп 
жəне қол қоя отырып, дербес шотта жүргізілген жазба туралы Есептеу тізілімінде белгі жүргізеді.

70. Салық төлеуші (салық агенті) салық төлеушінің (салық агентінің) дербес шоттарында 
көрсетілуге жататын тиісті ұяшықтарда деректері жоқ салық есептілігін берген кезде Есептеу 
тізілімінде «Есептелді» бағанында нөл көрсетіледі, тиісінше дербес шоттың «Есептелді» жəне 
«Кемітілді» бағандарында да нөл көрсетіледі.

71. Жеке тұлғалардан, оның ішінде резидент емес жеке тұлғалардан мүлік салығы мен жер 
салығының сомаларын есептеуді салық салу объектілері жəне (немесе) салық салуға байла-
нысты объектілерді есепке алуды, тіркеуді жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік органдар 
берген мəліметтердің негізінде мемлекеттік кірістер органдары жүргізеді.

Осы мəліметтердің негізінде міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауа-
зымды тұлға əрбір жеке тұлға салық төлеуші, оның ішінде резидент емес жеке тұлға бойын-
ша мүлік салығы мен жер салығын есептеуді жүргізеді жəне салық төлеушіге кейіннен беру 
үшін мемлекеттік кірістер органы есептеген салықтар сомасы туралы хабарлама негізінде 
көрсетілген соманы дербес шотта көрсету үшін Есептеу тізілімі толтырылады.

72. Есептеу тізілімі көлік құралдарына салық сомаларын дербес шотта көрсету үшін салық 
төлеушілердің төлем құжаттарының негізінде толтырылады.»;

78-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«78. «Салықтар сомасының жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті 

зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру аударымдар 
мен жарналар түсімдері туралы» 1H-нысанның есебінде осы Ережелерге 41-қосымшаға сəйкес 
салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімімен салықтың 
сомасы бересі сомасында көрсетілмейді.»;

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«82. Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту шарт-

тарын салық төлеуші бұзған жағдайда, бересінің көрсетілген сомасы «Салықтар сомасының 
жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, 
əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың 
жəне (немесе) жарналардың түсімдері туралы» 1H-нысандағы есепте көрсетіледі.

Дербес шотта «Салық (төлем) сомасы» бағанында төлеу мерзімі өзгертілген салықтың 
барлық сомасы жүргізіледі, бірақ «алу» белгісімен, соның нəтижесінде «Салық сомасы» 
бағанының жиынтығы төлеу мерзімі өзгертілген салықтың барлық сомасы өтелгеннен кейін не 
салық төлеуші салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту 
шарттарын бұзғанда нөлге тең болуы тиіс.

Уəкілетті орган өтінішті қарағаннан жəне шешім қабылдағаннан кейін өтініш Салықтарды 
төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгерген мерзімдерін тіркеу журналы-
на тіркеуге жатады. Уəкілетті органның шешімі негізінде міндеттемелердің орындалуына 
бақылау бойынша лауазымды тұлға Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орын-
дау мерзімдерін өзгерту жөніндегі тізілімді толтырады жəне есеп жүргізуге жауапты лауа-
зымды тұлғаға береді.»;

84 жəне 85-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«84. Салық кодексінде белгіленген мерзімдерде салық тексерулерінің жəне салық 

төлеушінің (салық агентінің) шағымдарын қарау нəтижелері бойынша салық төлеушіге 
(салық агентіне):

1) тексеруінің нəтижелері туралы;
2) тарату салық есептілігін табыс еткен күннен бастап тарату салық тексеруі аяқталған күнге 

дейінгі кезең ішінде салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті 
зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың есептелген сомалары туралы;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) тексеруінің нəтижелері туралы хабарламаға шағымын 
қарау қорытындылары туралы хабарламалар жіберіледі.

85. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 

аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұлдардың жəне айыппұлдардың сомаларын 
есептеуге (кемітуге) тізілімде (осы тараудың мақсатында бұдан бұдан əрі - Тізілім) көрсетіледі 
жəне салық төлеушіге хабарлама тапсырған күнге Тізілім деректерінен салық төлеушінің (салық 
агентінің) дербес шотында көрсетіледі.»;

87-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«87. Тізілімде:
1) салық төлеушінің (салық агентінің) атауы;
2) БСН/ЖСН;
3) салықтың (төлемнің) атауы;
4) бюджет кірісі жіктемесінің коды;
5) хабарлама нөмірі жəне күні;
6) салық тексеруі аяқталған күн (салық тексеруінің актісі серверде өңделген күн);
7) салықтың (төлемнің), өсімпұлдардың сомасы
8) салық тексеруі нəтижелері бойынша есептелген сомаларды төлеу мерзімін ұзарту 

туралы деректер;
9) «Хабарлама бойынша есептеуге (кемітуге)» бағанында - осы Ережелердің 84-тармағында 

көрсетілген хабарламалардың негізінде есептеуге немесе кемітуге салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің, өсімпұлдардың, міндетті зейнетақы жарналарының, 
əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың 
жəне (немесе) жарналардың сомасы;

10) «Əкімшілік жаза қолдану туралы қаулы бойынша есептеуге» бағанында - қаулылар 
негізінде айыппұлдар сомасы көрсетіледі.»;

90-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«90. Осы Ережелердің 84-тармағы 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген хабарлама 

табыс етілген сəттен бастап шығарылған сəттен бастап отыз жұмыс күні өткен соң салық 
төлеушінің шағымы болмаған жағдайда мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің 
орындалуын қамтамасыз ету тəсілдері мен салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу шарала-
ры қолданылады. Бұл ретте өсімпұл салық тексеруі аяқталған күннен бастап есептеледі.»;

94 жəне 95-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Салық төлеуші осы Ережелердің 84-тармағы 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген 

хабарламаға шағым берген жағдайда Салық кодексінің 667-бабы 1-тармағына сəйкес 
белгіленген мерзім ішінде осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін салық төлеуші шағым 
жасаған хабарлама бойынша есептелген сома салық төлеушінің дербес шотында «Салық 
міндеттемесін орындау мерзімін өзгерту бойынша мəліметтер» бағанында көрсетіледі. Бұл 
сомаларға мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету 
тəсілдері мен салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.

95. Салық төлеуші осы Ережелердің 84-тармағы 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген 
хабарламаға шешіміне салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің жəне 
өсімпұлдардың барлық сомасына шағым жасамаған жағдайда салық төлеуші даулаған хабар-
лама бойынша соманың бөлігі салық төлеушінің дербес шотында «Салық міндеттемесін орын-
дау мерзімін өзгерту бойынша мəліметтер» бағанында көрсетіледі. Хабарлама бойынша қоса 
есептелген салықтардың, бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер жəне өсімпұлдар 
сомаларының даулы болып отырған бөлігіне осы шағым бойынша шешім шыққанға дейін 
мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз ету тəсілдері мен 
салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу шаралары қолданылмайды.»;

98, 99 жəне 100-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«98. Шағымды қарау нəтижелері бойынша уəкілетті органының немесе сот салық төлеушінің 

(салық агентінің) шағымын қанағаттандырусыз қалдырса, осы сомалар уақтылы төленбеген 
кезде салық берешегін мəжбүрлеп өндіріп алу шараларын қолдана отырып, өндіріп алуға жа-
тады. Дербес шотта салық тексеруі аяқталған күннен кейінгі күннен бастап салық берешегін 
орындауды кейінге қалдырудың əр күні үшін өсімпұл есептеледі.

99. Уəкілетті органға немесе сотта шағымдалған салықтардың сомасы салық төлеушінің 
дербес шотында жəне тиісінше салыстыру актісінде көрсетіледі. Берешектің жоқ екендігі тура-
лы анықтамада жəне Берешектің жоқ (бар) екендігі туралы анықтамада бұл сомалар «шағым 
беру жəне шағымдалғандар сатысында тұрған салық тексерулерінің нəтижелері бойынша 
есептелген сомалар» деген белгімен көрсетіледі.

100. «Салықтар сомасының жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың түсімдері тура-
лы» 1Н-нысанның есебінде салық төлеуші шағым жасаған хабарлама бойынша есептел-
ген салықтардың, салықтардың, басқа да міндетті төлемдердің сомалары көрсетілмейді.»;

194-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«194. Егер қайтару немесе есепке жатқызу сомасы айлық есептік көрсеткіштің 100 есе-

ленген мөлшерінен асқан жағдайда, міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша ла-
уазымды тұлға осы қайтарудың немесе есепке жатқызудың негізділігін растайтын жазбаша 
қорытынды береді.»;

263-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«263. Таратылатын заңды тұлғада немесе жеке кəсіпкерде салық берешегі болмаған 

жағдайда бюджетке артық төленген салық, басқа да міндетті төлемдердің жəне өсімпұлдардың 
сомалары салық тексеруі немесе Салық кодексінің 43-бабы 7-тармағына сəйкес жүргізілген 
камералдық бақылауы жүргізілгеннен кейін осы заңды тұлғаға немесе жеке кəсіпкерге 
қайтаруға жатады.

Артық төленген салық, басқа да міндетті төлемдер мен өсімпұлдар сомасын қайтаруға 
өтініш болмаған кезде салық тексеруін жүзеге асыратын лауазымды тұлға заңды тұлғаның 
немесе жеке кəсіпкердің дербес шотында есептеуге жататын артық төлеу сомасы, ал салық 
берешегі сомасын заңды тұлғаны салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорларынан жəне 
жеке тұлғаны жеке кəсіпкер ретінде тіркеу есебінен алып тастағаннан кейін азайтуға жататын 
артық төлеу көрсетілетін Есептеу тізілімін жасайды.

Дербес шоттарда көрсетілген операциялар жүргізілгеннен кейін дербес шотты жабу 
жүргізіледі.»;

270-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«270. Заңды тұлғаны салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алып тастағаннан 

жəне жеке кəсіпкерді тіркеу есебінен шығарғаннан кейін міндеттемелердің орындалуына 
бақылау бойынша лауазымды тұлға барлық қажетті құжаттар негізінде Есептеу тізілімін, 
сондай-ақ салық тексерулерінің нəтижелері мен əкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар 
бойынша салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұлдар мен айыппұлдардың сомаларын 
Есептеуге тізілім (осы тараудың мақсатында бұдан əрі - Тізілім) толтырады, онда салық жəне 
басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдар 
мен өсімпұлдарды, сондай-ақ салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұлдар мен 
айыппұлдардың есептен шығарылған сомалары, ал артық төлеуге есептелген сомалары – 
есептеуге көрсетіледі.

Дербес шотта құжаттың деректері көрсетіледі (құжаттың күні, нөмірі мен атауы), оның 
негізінде Тізілім толтырылады.

Дербес шотта көрсетілген операцияларды жүргізгеннен кейін күнін, есеп жүргізуге жауап-
ты лауазымды тұлғаның тегің, атың, əкесінің атың (бар болған кезде) көрсете отырып дербес 
шотты жабуды жүргізеді.»;

25-параграфтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«25-параграф. Міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті 

əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды есепке алу»;
285, 286, 287 жəне 288-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«285. Мемлекеттік кірістер органдары жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы 

жарналарының жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдардың, 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың 
толық жəне уақтылы аударылуына бақылауды жүзеге асырады.

286. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі - Мемлекеттік 
корпорация) өткен күн үшін күн сайын уəкілетті органға қате аударылған міндетті зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың жəне (немесе) жарналардың келіп түскен, сондай-ақ қайтарылған тізілімдерін 
оған қоса оларға электрондық төлем тапсырмаларын табыс етеді.

287. Уəкілетті орган Мемлекеттік корпорацияның табыс еткен электрондық төлем құжат-
тарының негізінде міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың сома-
ларын ОБДШ АЖ-не қабылдайды.

288. Электрондық төлем құжаттарын қабылдау нəтижелері бойынша деректер респу-
блика бойынша жалпы сомада қабылданған электрондық төлем құжаттарымен салыстырып 
тексеру жүргізіледі.»;

289-тармақ алынып тасталсын;
290-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«290. ОБДШ АЖ-де төлем құжатында көрсетілген, БСН/ЖСН негізінде орналасқан 

(тұрғылықты) орны бойынша міндетті зейнетақы жарналар, əлеуметтік аударымдар, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша 
төлемдер таратылып жазылады.»;

291 жəне 292-тармақтар алынып тасталсын;
293-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«293. Міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды есепке алуды дер-
бес шоттарда Мемлекеттік корпорациядан келіп түскен жəне қайтарылған сомалар бойынша 
алынған төлем құжаттарының; салық төлеушілер тапсырған салық есептілігінің; есептелген 
(кемітілген) сомалар бойынша - салық тексерулері нəтижелерінің негізінде Мемлекеттік кірістер 
органдары жүргізеді.»; 

294 жəне 295-тармақтар алынып тасталсын;
296, 297, 298 жəне 299-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«296. Міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды есептеу салық 
есептілігінде көрсетіледі. Бұл ретте салық төлеуші нысандардың «Мемлекеттік кірістер органы-
ның коды» торкөзін толтыруы тиіс.

297. Міндетті зейнетақы жарналарды, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды төлеу бойынша 
агенттердің дербес шоттары:

1) заңды тұлғаларға, олардың құрылымдық бөлімшелеріне - орналасқан орны бойынша;
2) жеке кəсіпкерлерге, жеке нотариустар мен адвокаттарға жəне жеке сот орындаушыла-

рына - орналасқан (тұрғылықты) орны бойынша ашылады.
298. Дербес шоттарды ашқан, жүргізген жəне жапқан кезде міндетті зейнетақы жарналары, 

əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың 
жəне (немесе) жарналардың, өсімпұлдар мен айыппұлдардың есептелген, қоса есептел-
ген, аударылған жəне түскен сомаларының есебін жүргізген кезде осы тарауда көзделген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, осы Ережелердің 2 жəне 3-бөлімдерінде мазмұндалған 
тəртіп сақталады.

299. Дербес шотта міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың келіп 
түскен жəне қате аударылғандар қайтарылған сомаларының есебі қате аударылған міндетті 
зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың келіп түскен, сондай-ақ қайтарыл-
ған тізілімдерін жəне электрондық төлем тапсырмаларын жүргізіледі.»;

301-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«301. Дербес шоттарда операцияларды жазу тиісті бағандар бойынша құжаттардың 

негізінде жүргізіледі:
«Ағымдағы күнтізбелік күн» бағанында - операцияларды жазбасы күні көрсетіледі;
«Операция жазбасы (енгізу) күні» бағанында ағымдағы операция күні жазбасының күні 

көрсетіледі.
«Операцияның мазмұны» бағанында - міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік 

аударым дардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (не-
месе) жарналардың, өсімпұлдардың есептелген, қоса есептелген, аударылған жəне түскен 
сомаларының есебін жүргізгенде операцияларды жазу күні көрсетіледі;

«Төлеу мерзімі» бағанында - міндетті зейнетақы жарналарды, əлеуметтік аударымдарды, 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды 
төлеу бойынша агент тапсырған салық есептілігінің негізінде немесе салық тексеруін жүргізудің 
қорытындысы бойынша төлеу мерзімі заңға сəйкес төлеу мерзімі;

«Банк шотынан есептен шығару» бағанында - төлем құжатында көрсетілген күн;
«Есептеу күні» бағанында - міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті 

əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналар бойынша 
Мемлекеттік корпорациядан алынған тізілім күні көрсетіледі;

 «Есептелді» бағанында - төлеушінің салық есептілігінің жəне (немесе) салық тексеруі 
нəтижелерінің негізінде міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың есеп-
телген жəне қоса есептелген сомасы;

«Кемітілді» бағанында - төлеушінің салық есептілігінің жəне (немесе) салық тексеруі 
нəтижесінің негізінде азайтылуға жататын сома;

«Төленді» бағанында - төлем құжаттары негізінде түсімдер сомалары;
«Қайтарылды» бағанында - 3-ҚР ЖЗҚ нысаны мен 4-ҚР ƏА нысанның жəне оларға төлем 

құжаттарының есебі негізінде қате аударылған сомаларды қайтарулар сомасы;
«Есеп айырысу сальдосы (Бересі) (-) немесе (Артық төлеу (+)» бағаны мынадай 

арифметикалық əрекет негізінде есептеледі:
«Есептік кезеңнің басына есеп айырысу сальдосы» бағаны алу «Есептелді» бағаны қосу 

«Азайтылды» бағаны қосу «Төленді» бағаны алу «Қайтарылды» бағаны;
«Өсімпұл сомасы» бағанында - табыстың нақты төленуі шартында агенттердің жинақтаушы 

зейнетақы қорларына жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына уақтылы аудармаған 
міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың сомасына есеп-
телген тұрақсыздық сомалары;

«Кезең ішінде» бағанында - өсімпұлдарды есептеу немесе азайту жүргізілген кезең;
«Өсімпұл төленді» бағанында міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударым-

дардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) 
жар налардың түсімдері мен қайтарулары тізілімі жəне оларға төлем құжаттары негізін де 
өсімпұл сомалары;

«Өсімпұл сальдосы» есептелген жəне төленген өсімпұлдар арасындағы айырма;
 «Қайтаруларды шегере отырып жыл басынан енгізілді» бағанында қате аударылған 

міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың келіп түскен, сондай-
ақ қайтарылған тізілімдерін жəне электрондық төлем тапсырмаларын сəйкес қайтарылған 
міндетті зейнетақы жарналарды, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды шегергендегі түскен сомалар.»;

303 жəне 304-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«303. Төлем құжаттарын алған кезде мемлекеттік кірістер органы мынадай:
1) төлеушінің БСН/ЖСН дұрыс көрсетілмеуі;
2) салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорында жоқ агент бойынша төлем құжатын алуы;
3) салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорында тіркелген, бірақ орналасқан (тұрғылықты) 

жері бойынша бірде бір мемлекеттік кірістер органында тіркелмеген агент бойынша төлем 
құжатын алуы;

4) банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның:
электронды төлем құжатын дұрыс емес ресімделген;
деректемелердің ақша жіберуші төлем құжатында көрсеткен деректемелерге сəйкес 

келмеген;
міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың сомаларын қайта 
берілген;

төлем құжаттары олардың тиесілілігі анықталғанға дейін агенттің дербес шотында көрсе-
тілмеген кезде ақша аудару туралы қате нұсқауы себепті агентті анықтау мүмкін емес.

Жоғарыда аталған төлемдер анықталмаған деп есептеледі жəне барлық мемлекеттік 
кірістер органының қолы жететін жəне төлем құжатының атауы бойынша жəне басқа 
деректемелері бойынша міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың 
тиесілігін анықтау үшін шаралар қолдануды күнделікті талап ететін «Анықталмаған төлемдер» 
мəртебесіндегі ақпарат қалыптасады.

Барлық мемлекеттік кірістер органдарында кү сайын Мемлекеттік корпорациядан электрон-
ды төлем құжаттарын қабылдағаннан кейін міндетті тəртіпте жасалуы тиіс «анықталмаған 
төлемдер» базасын анықтау бойынша жұмыстар жүргізіледі.

304. Мемлекеттік кірістер органы міндетті зейнетақы жарналарын, əлеуметтік аударымдар-
ды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды 
төлеу кезінде төлем тапсырмалары қате ресімделген жағдайда төлеушінің тіркеу деректері 
бойынша төлем құжатының тиесілігі анықтайды, мемлекеттік кірістер органы «Анықталмаған 
төлемдер» базасында агенттің БСН/ЖСН түзету жүргізеді. Агенттің түзетілген БСН/ЖСН салық 
төлеушінің тіркеу деректерімен салыстырылады жəне алшақтықтар болмаған кезде міндетті 
зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың сомасы дербес шотта көрсетіледі. 
Бұл ретте «Анықталмаған төлемдер» базасында мынадай қосымша жазба жүргізіледі:

түзетілген БСН/ЖСН;
дербес шотқа енгізу күні;
міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша дербес шотына жазба жүргізген 
мемлекеттік кірістер органының атауы.»;

305 жəне 306-тармақтар алынып тасталсын;
307-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«307. Орналасқан (тұрғылықты) орны өзгерген кезде төлеушінің (агенттің) дербес шотын бір 

мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер органына беру төлеушінің (агенттің) 
тапсырылған тіркеу есебінен шығару туралы өтініштің негізінде жүргізіледі.

Бұл ретте міндеттемелердің орындалуына бақылау бойынша лауазымды тұлға есеп 
жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға:

1) салық төлеушінің толық атауы;

2) БСН/ЖСН;
3) есептен шығару күні;
4) төлеуші көшіп баратын мемлекеттік кірістер органының атауы көрсетілетін тізім береді.
Егер төлеуші орналасқан орны бойынша жеке кəсіпкер ретінде бір мемлекеттік кірістер ор-

ганында тіркелген, ал өзі басқа ауданда тұратын болса, онда міндетті зейнетақы жарналары, 
əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне 
(немесе) жарналар бойынша төлем құжаттары ол орналасқан (тұрғылықты) орны бойынша 
тіркелген мемлекеттік кірістер органына жіберіледі, бұл жағдайда өсімпұл төлеу күні ескеріле 
отырып, автоматты режимде қайта есептеледі.

Салық төлеуші табыс еткен тіркеу есебінен шығару туралы өтініш негізінде бұрынғы 
орналасқан (тұрғылықты) жері бойынша мемлекеттік кірістер органы өтініш берілген күннен 
бастап он жұмыс күні ішінде ағымдағы жылдан бастап дербес шоттарды беру жүргізілетін 
есептен шығарылған күнге дейінгі кезең үшін міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік ауда-
рымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар 
бойынша Салыстырып тексеру актісін толтырады.

Егер бастап салық төлеуші тіркеу есебінен шығару туралы өтініш берілген күннен бастап 
он жұмыс күні ішінде салыстыру актісін толтыру үшін мемлекеттік кірістер органына келмеген 
жағдайда дербес шоттарды бір мемлекеттік кірістер органынан басқа мемлекеттік кірістер 
органына беру салыстыру актісі жасалмай жүргізіледі.»;

308-тармақ алып тасталсын;
309, 310, 311 жəне 312-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«309. Қате БСН/ЖСН бар міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдары, 

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бой-
ынша мемлекеттік кірістер органдары:

1) төлем құжатының деректерінен жіберушінің атауы, төлемнің мəтіндік белгіленуі жəне 
басқа белгілері бойынша агентті анықтау;

2) міндетті зейнетақы жарналары мен əлеуметтік аударымдардың тиесілігін анықтаған 
жағдайда аталған сомаларды агенттердің дербес шоттарына таратып жазуы қажет.

310. Зейнетақы жарналарының қате есептелген сомасын қайтару зейнетақы заңнамасымен 
белгіленген тəртіпте жинақтаушы зейнетақы қорлары жүргізеді.

311. Міндетті зейнетақы жарналарын уақтылы төлемегені үшін дербес шоттарда бұрын 
өсімпұл есептелген қате аударылған міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік ауда-
рымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) 
жарналардың келіп түскен, сондай-ақ қайтарылған тізілімдерін жəне электрондық төлем тап-
сырмаларын қосымша (нақтыланған) жəне оған өткен кезең үшін төлем құжаттарын уəкілетті 
органнан мемлекеттік кірістер органы алған жағдайда салық төлеушінің дербес шотындағы 
көрсетілген өсімпұл сомасы түзетіледі. Дербес шоттағы осы операция есебін алу күніне 
жүргізіледі, ал «Төлемдерді есептеу күні» бағанында міндетті зейнетақы қорларына міндетті 
зейнетақы жарналарын жəне Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік ауда-
рымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) 
жарналардың есептеу күні көрсетіледі.

312. Анықталмаған міндетті зейнетақы жарналардың, əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың кімге 
тиесілі екендігі, сондай-ақ қате БСН/ЖСН бар төлем тапсырмасы анықталған жағдайда салық 
төлеушінің дербес шоттарында бұрын есептелген өсімпұл түзетіледі, бірақ міндетті зейнетақы 
жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ау-
дарымдар жəне (немесе) жарналар Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына уақтылы 
төленген жағдайда.»;

314-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«314. Операцияның жазбасының əрбір күніне салық, бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің, міндетті зейнетақылық жарналардың, əлеуметтік аударымдардың, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың сомала-
ры; өсімпұл сомасы; айыппұл сомасы бойынша «бересі (-), артық төлеу (+) есеп айырысуының 
сальдосы» анықталады.»;

318 жəне 319-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«318. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақылық 

жарналардың, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың жəне(немесе) жарналардың есебін жүргізу тəртібінің сақталуына бақылау 
мақсатында есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға дербес шоттардағы операциялардың 
дұрыс көрсетілуіне бақылау тоқсанына бір реттен көп жүргізбейді.

319. Дербес шоттарды тексеру кезінде:
1) осы Ережелерге 13-қосымшаға сəйкес Есептеу тізілімі негізінде есептелген немесе 

азайтылған салықтар мен төлемақылар сомасын төлеу мерзімдері бойынша дербес шоттардағы 
жазбаның уақтылығын, дұрыстығын, толықтығын;

2) бюджетті орындау бойынша уəкілетті органның бастапқы төлем құжаттары мен 
құжаттарының негізінде дербес шоттарға түскен, қайтарылған салық жəне басқа да міндетті 
төлемдер сомасы жазбасының уақтылылығын, дұрыстығын, толықтылығын;

3) салық төлеушінің (салық агентінің) бюджетпенен (бересі немесе артық төлеу) есеп 
айырысуының сальдосын шығарылуының дұрыстығы;

4) салық есептілігіне толықтырулар мен өзгертулер енгізу нəтижесінде салықтар мен 
төлемақылар бойынша бұрын ұсынылған декларациялармен жəне есептермен салыстыру 
бойынша айырмашылықтардың дербес шоттарда дұрыс көрсетілуін;

5) дербес шоттардың барлық бағандары бойынша дұрыс қорытынды шығаруға;
6) өсімпұл есептелуінің дұрыстығы;
7) салық жəне төлемақыларды төлеу мерзімдерінің дұрыс көрсетілуі;
8) салық жəне төлемақыларды банк шотынан шығарылуы мен бюджетке есепке алыну 

күнінің дұрыс көрсетілуін тексеру қажет.
Дербес шоттарды қоса барлығы тексеруге жатады.»;
326, 327, 328, 329 жəне 330-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«326. Салық төлеушінің (салық агентінің) талабы бойынша салық жəне басқа да міндетті 

төлемдер бойынша бюджетпен есеп айырысуларға салыстырып тексеру жүргізіледі. 
Салыстырып тексерудің нəтижелері бойынша салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша есеп айырысудың 
Салыстырып тексеру актісі жасалады.

327. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы 
жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ауда-
рымдар жəне (немесе) жарналар бойынша есеп айырысудың Салыстырып тексеру актісіндегі 
есеп айырысу жағдайының нəтижелері үйлеспеген жағдайда мемлекеттік кірістер органы 
мен салық төлеушінің деректері арасындағы есеп айырысу сальдосы бойынша алшақтықтар 
себебін көрсету қажет. Үш жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органы мен салық төлеушінің 
деректері арасындағы алшақтықтар жойылады.

328. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы 
жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың жəне (немесе) жарналардың бойынша есеп айырысудың Салыстырып тек-
серу актісі екі данада жасалады, бір жағынан есеп жүргізуге жауапты лауазымды тұлға, екінші 
жақтан салық төлеуші қол қояды.

329. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы 
жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ауда-
рымдар жəне (немесе) жарналар бойынша есеп айырысудың Салыстырып тексеру актісінің 
бір данасы салық төлеушіге (салық агентіне) беріледі, екінші данасы мемлекеттік кірістер 
органында қалдырылады.

330. Қаржы жылының аяқталуымен дербес шоттарда барлық операциялардың жазбасынан 
кейін желтоқсанның соңғы күнінде:

салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, міндетті зейнетақы 
жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұл жəне айыппұлдардың есептелген, қоса 
есептелген, кемітілген, төленген, есепке алынған жəне қайтарылған сомалары;

салықты төлеу бойынша салық міндеттемелерін орындаудың өзгертілген мерзімімен салық 
сомасының жыл қорытындысы жасалады.»;

332-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«332. Қаржы жылының соңына жəне дербес шоттардың жабылуы бойынша қорытынды 

деректер шығарылғаннан кейін салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің, 
міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, өсімпұл мен 
айыппұлдар бойынша есеп айырысу сальдосы (бересі немесе артық төлеу) келесі жылға 
дербес шоттарға ауыстырылады.

Қаржы жылының аяқталуы бойынша дербес шот жабылады.»;
350-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«350. Салық кодексінің 610-бабы 3-тармағына сəйкес өсімпұл салық міндетін атқарудың 

əрбір кешіктірілген күні үшін салықты жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді 
төлеу мерзімі күнінен кейін жəне төлеу күнін қоса Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
белгілеген қайта қаржыландырудың 2,5 есе ресми ставкасы мөлшерінде есептеледі. 

Міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына, əлеуметтік ауда-
рымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) 
жарналардың уақтылы аудармағаны үшін өсімпұл əрбір кешіктірілген күнге міндетті зейнетақы 
жарналарын, төлеу күні мерзімінен бастап, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды төлеу күнін қоса 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген қайта қаржыландырудың 2,5 есе ресми 
ставкасы мөлшерінде əрбір мерзімі өткен күнге есептеледі.»;

357 жəне 358-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«357. Дербес шоттардағы өсімпұлды есептеу кезінде:
1) салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарна-

лары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды 
жəне (немесе) жарналарды төлеуге банк шотынан ақшаны шығару күні;

2) банкке немесе уəкілетті органға салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 
төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды төлеуге қолма қол 
ақша енгізу күні;

3) банкоматтар жəне өзге де электронды құрылғылар арқылы төлемді жүзеге асыру күні;
4) табыс салығының шартты банк салымына аудару күні ескеріледі.
358. Дербес шоттағы өсімпұлды төлеу кезінде салық жəне басқа да міндетті төлемдерді 

төлеуге ақшаны шығарылу күні салық төлеушінің (салық агентінің) банк шоттарынан 
қабылданады; банкке немесе уəкілетті органға салық жəне бюджетке төленетін басқа да 
міндетті төлемдерді, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды төлеуге 
қолма қол ақша енгізу күні жəне банкоматтар жəне өзге де электронды құрылғылар арқылы 
төлемді жүзеге асыру күні.»;

360-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«360. Салық тексерулері нəтижесінде банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын банктер мен ұйымдарға есептелген өсімпұл салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналарының, əлеуметтік аударымдардың, 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың, 
өсімпұлдардың жəне айыппұлдардың есептелген (кемітілген) сомалары туралы тізілім 
негізінде өткізіледі.

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдарға есеп-
телген жəне төленген өсімақы сомасын есепке алу үшін салықтық тексеру нəтижелері бойынша 
бюджет кірістерін сыныптау кодтарына сəйкес дербес шоттар ашылады.

«Операцияның мазмұны» бағанында «Тексеру акті бойынша есептелді» тиісті жазба 
жүргізіледі.

Дербес шоттың «Есептелген өсімпұл» бағанында Есептеу тізілімінде көрсетілген өсімпұл 
сомасы көрсетіледі.»;

362-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«362. Бересінің бір ғана себебі жауапты бөлімнің есеп бөліміне ұсынған банкілерді жою-

шы кредиторлар тізімі негізінде қызмет көрсетуші банктің жойылуы болып табылған жағдайда 
банктерді мəжбүрлеп жоюшы кредиторлардың бюджетіне салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналар, əлеуметтік аударымдар, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша бересі 
сомасына өсімпұл есептелмейді.»;

368-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«368. Негізсіз өсімпұлдарды, сондай-ақ салық төлеушінің кінəсінен емес өсімпұлдар со-

масын негізсіз есептеуге алып келген салық немесе басқа да міндетті төлемдер сомалары 
қате немесе дұрыс емес көрсетілсе, мемлекеттік кірістер органының шешімімен, есепке алу-
ды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға осы шешімді шығарған күннен екі жұмыс күні ішінде 
дербес шотта тиісті жазба жасалады, ал көрсетілген салықты, басқа да міндетті төлемдер мен 
өсімпұлдардың сомалары түзетіледі.

Салықтар, басқа да міндетті төлемдер мен өсімпұлдардың негізсіз есептелген сомаларын 
түзету жөніндегі жазбалар Есептеу тізілімнің негізінде жүргізіледі.»;

375 жəне 376-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«375. Дербес шотқа əкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша өндірісі қозғалған ла-

уазымды тұлғаның не оның басқармасының (бөлімінің) басшысына айыппұлдардың сомасын 
есептеу үшін салықтық тексеру нəтижелері жəне əкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы бойынша 
салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналар, 
əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (не-
месе) жарналар жəне өсімпұлдар жəне айыппұлдар сомасын есептеуге (төмендетуге) Тізілімді 
толтырады жəне есепке алуды жүргізуге жауапты лауазымды тұлғаға ұсынады.

376. Салықтық тексеру нəтижелері жəне əкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулы бойынша 
салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, 
əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (не-
месе) жарналар жəне өсімпұлдар сомасын есептеуге (төмендетуге) тізілім бюджетке төленетін 
айыппұл сомасы, мерзімі көрсетілген əкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыға сəйкес, сондай-
ақ əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамаға сəйкес шығарылған мемлекеттік кірістер 
органының шешімі негізінде толтырылады.»;

378-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«378. Салық салу саласындағы əкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар бойынша, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру, міндетті əлеуметтік 
қамсыздандыру, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (не-
месе) жарналар туралы заңнамаларына сəйкес Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
белгіленген, қаулыны орындау мерзімінің бітуінен орындау мүмкіндігі жоқтықтан, айыппұл со-
масын есептен шығару əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасына сəйкес шығарылған, 
мемлекеттік кірістер органының шешімі негізінде салық төлеушінің (салық агентінің) дербес 
шотынан жүргізіледі.»;

4-бөлімнің атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жар-

налар, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 
жəне (немесе) жарналар бойынша есептілік»;

34-параграфтың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«34-параграф. «Салықтар сомасының жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, 

міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру 
аударымдар мен жарналар түсімдері туралы» 1H-нысан бойынша есеп»;

380-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«380. Мемлекеттік кірістер органдары ай сайын бірінші күннің жағдайы бойынша «Салықтар 

сомасының жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жар-
налары, əлеуметтік аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру аударымдар мен жарна-
лар түсімдері туралы» 1H-нысан бойынша (бұдан əрі осы тараудың мақсатында - 1H-нысаны 
есептілігі) кеңейтілген есептілік жасайды.»;

382-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«382. Есептілік күніне 1H-нысанның есептілігін жасау кезінде есептіліктің тиісті бағандары 

бойынша:
1) «Жоспар» - бекітілген болжамды көрсеткіштер;
2) «Нақты түсімдер» - бюджетті орындауға уəкілетті органның деректері бойынша жыл 

басынан бастап мемлекеттік бюджетке түсімдер;
3) «Республикалық бюджетке нақты түсімдер» - бюджетті орындауға уəкілетті органның 

ведомстволарының негізінде жыл басынан бастап республикалық бюджетке түсімдер;
4) «Жергілікті бюджетке нақты түсімдер» - бюджетті орындауға уəкілетті органның 

ведомстволарының негізінде жыл басынан бастап жергілікті бюджетке түсімдер;
5) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорымен барлық түсімдер» - мемлекеттік бюд-

жетке түсімдер қосу бюджетті орындауға уəкілетті органның ведомстволарының негізінде жыл 
басынан бастап Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорына мемлекеттік бюджетке түсімдер;

6) «оның ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорына түсімдер» - жыл басынан 
бюджетті орындауға уəкілетті органның ведомстволарының деректері бойынша Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Қорына түсетін түсімдер;

7) «орындалу %» - сəйкес мемлекеттік, республикалық, жергілікті бюджетке кірістер бой-
ынша есеп күніне болжамды көрсеткіштің орындалу проценті;

8) «Бересі» - салық төлеушілердің бересілері.
Есепті мерзімдегі «Бересі» бағанына:
салық жəне басқа да міндетті төлемдердің басқа да түрлері бойынша артық төленген 

соманың болуына қарамастан дербес шоттар бойынша (өсімпұл мен айыппұлсыз) есептел-
ген жəне мерзімінде төленбеген салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер;

оңалту рəсімі басталған кезден бастап қалыптасқан бересі сомасы;
салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындаудың өзгертілген мерзімі өткен бойда 

төленуге жататын салық сомасы көрсетіледі.
1Н-нысан есептелігінің «Бересі» бағанында мыналар көрсетілмейді:
салық төлеу бойынша салық міндеттемесінің орындау мерзімі өзгертілген салық сомасы;
банкрот деп жарияланған (салық төлеушіні банкрот деп тапқан сот шешімі), сондай-ақ 

оңалту рəсімі қолданған мезеттегі құрылған (оңалту Жоспарына сəйкес) жəне мəжбүрлеп та-
рату туралы сот шешімі қабылданған салық төлеушілер бойынша бересі;

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 49-бабында көзделген негіздер бойынша 
тарату рəсімдерін өткеріп жатқан салық төлеушілер бойынша бересі;
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өздеріне қатысты халықаралық шарттарға сəйкес өзара келісу рəсімдері жүргізіліп 
жатқан, сол рəсімдердің аяқталу мерзіміне дейін, резидент емес тұлғалар бойынша салық 
тексерулерінің нəтижесінен құралған бересі сомасы;

сəйкесінше шешім шыққанға дейін халықаралық арбитражда (сотта) тексеруге қатысушы 
салық төлеушінің салық тексерулерінің нəтижесінен құралған бересі сомасы.

Бересінің бар екендігі туралы мəліметтерді:
айдың 1-ші күніндегі жағдай бойынша əр айдың үшінші күнінен кешіктірмей, салық 

төлеушілердің (салық агенттерінің) дербес шоттары негізінде аудандық, қалалық жəне қала 
аудандарының, арнайы экономикалық аймақтардың мемлекеттік кірістер органдары;

əр айдың 5-нен кешіктірмей төмен тұрған мемлекеттік кірістер органдары нан алынған 
есептеме, сондай-ақ көрсетілген мемлекеттік кірістер органдарында тікелей жүргізілетін салық 
төлеушілердің (салық агентінің) дербес шоттары негізінде облыстар, Астана жəне Алматы 
қалалары бойынша мемлекеттік кірістер органдары жасайды.

9) «ҚҚС өтеу сомасы, барлығы - ағымдағы жылдың басынан өтелген ҚҚС сомасы;
10) «Төленген өсімпұлды ң сомасы» - өсімпұлды өтеу шотына ағымдағы жыл басынан 

түскен түсімдер;
11) «Төленген айыппұл сомасы» - айыппұлды өтеу шотына ағымдағы жыл басынан түскен 

түсімдер;
12) «Артық төлеу» - банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу 

аяқталмаған жəне сот оңалту рəсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің 
артық төлеулерін, бес жылдан артық саналған артық төлеулерді, Салық төлеушілердің 
мемлекеттік тізілімінен шартты шығарып тасталған салық төлеушілердің дербес шоттарында 
бар артық төлеу қоспағанда, есепті күндегі іс жүзінде дербес шотта құралған салық жəне басқа 
да міндетті төлемдердің түрлері бойынша артық төлеу сомасы;

13) «Жинақтаушы зейнетақы қоры» жолында мыналар толтырылады: «Нақты түсімдер» 
бағаны - ҚР ЕХƏҚМ уəкілетті органының деректері бойынша 

міндетті зейнетақы жарналардың түсімдері, «Бересі», «Артық төлеу» бағандары - банкрот 
деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу аяқталмаған жəне сот оңалту 
рəсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің бересілері мен артық 
төлеулерін қоспағанда, есеп күнінде дербес шоттарда қалыптасқан міндетті зейнетақы жар-
налары бойынша бересі немесе артық төленген сома;

14) «Əлеуметтік аударымдар» жолы бойынша - жолында мыналар толтырылады: «Нақты 
түсімдер» бағаны - əлеуметтік аударымдардың түсуі, «Бересі», «Артық төлеу» бағандары - 
тиісінше «Бересі», «Артық төлеу» бағандары - банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша 
конкурстық іс жүргізу аяқталмаған жəне сот оңалту рəсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған 
салық төлеушілердің бересілері мен артық төлеулерін қоспағанда, есеп күнінде дербес шоттар-
да қалыптасқан міндетті зейнетақы жарналары бойынша бересі немесе артық төленген сома.

15) «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) 
жарналардың» жолы бойынша - жолында мыналар толтырылады: «Нақты түсімдер» бағаны - 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне (немесе) жарналардың 
түсуі, «Бересі», «Артық төлеу» бағандары - тиісінше «Бересі», «Артық төлеу» бағандары 
- банкрот деп жарияланған, алайда олар бойынша конкурстық іс жүргізу аяқталмаған жəне 
сот оңалту рəсімін қолдану туралы ұйғарым қабылдаған салық төлеушілердің бересілері мен 
артық төлеулерін қоспағанда, есеп күнінде дербес шоттарда қалыптасқан міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналар бойынша бересі немесе 
артық төленген сома.»;

көрсетілген Ережелерге 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 жəне 41-қосымшалар осы бұйрыққа 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 жəне 11-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 
Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жария-
лау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспа 
басылымдарында ресми жариялануын;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
міндетін атқарушы Б.ШОЛПАНҚҰЛОВ

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі
№443 бұйрығына 1-Қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 

бұйрығына 4 қосымша 4 нысан

ДЕРБЕС ШОТ
міндетті зейнетақы жарналарын*, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 

аударымдар жəне (немесе) жарналары бойынша

 Төлеушінің (салық агентінің) атауы ________________
 БСН___________ Заңды тұлғаның БСН-ы ________________
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Ескерту: * міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында 

көрсетілген 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі 
№443 бұйрығына 2-қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 6-қосымша

 
Мемлекеттік кіріс органдарында есеп жүргізілетін салық жəне бюджетке

төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналары, 

əлеуметтік аударымдардың тізбесі
Санат Сынып Шағын 

сынып
Ерек-
шелік

Салық (төлем) атауы Есеп жүргізілетін 
нысандардың атауы

1 2 3 4 5 6
1    САЛЫҚ ТҮСІМДЕР

1 01 1  Корпорациялық табыс 
салығы 

Төлемдер журналы жəне 
№ 3 н дербес шот

1 01 2  Жеке табыс салығы Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 03 1  Əлеуметтік салық Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 04 1  Мүлікке салынатын салықтар Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 04 3  Жер салығы Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 04 4  Көлік құралдарына салына-
тын салық

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 04 5 01 Бірыңғай жер салығы Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05   Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтер көрсетуге 
салынатын ішкі салықтар

1 05 1  Қосылған құн салығы Төлемдер журналы жəне 
№ 2, 42. н дербес шот

1 05 2  Акциздер Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3  Табиғи жəне басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін 
түсетін түсімдер 

1 05 3 01 Қалааралық жəне (немесе) 
халықаралық телефон байла-
нысын көрсеткені үшін төлем, 
тағы да ұялы байланыс

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 02 Үстеме пайда салығы, мұнай 
секторы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерден басқа

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 03 Жер бетіне жақын көздердегі 
су ресурстарын пайдаланғаны 
үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 04 Орманды пайдаланғаны үшін 
төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 05 Бонустар, мұнай секто-
ры ұйымдарынан түсетін 
түсімдерден басқа

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 06 Пайдалы қазбаларды өндіруге 
салынатын салық, мұнай сек-
торы ұйымдарынан түсетін 
түсімдерден басқа

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 07 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
экспортқа салынатын рента 
салығы

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 08 Жасалған келiсiмшарттар бой-
ынша өнiмді бөлгендегі Қа-
зақстан Республикасының 
үлесi, мұнай секторы ұйым-
да рынан түсетін түсімдерден 
басқа

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 09 Радиожиілік спектрін 
пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 10 Кеме қатынайтын су жолдарын 
пайдаланғаны үшiн төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 11 Жануарлар дүниесін 
пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 13 Республикалық маңызы бар 
ерекше қорғалатын табиғи 
аумақтарды пайдаланғаны 
үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 14 Жергілікті маңызы бар ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтарды 
пайдаланғаны үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 15 Жер учаскелерін пайдаланғаны 
үшін төлем

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н. дербес шот

1 05 3 16 Қоршаған ортаға эмиссия үшін 
төленетін төлемақы

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н. дербес шот

1 05 3 19 Тарихи шығындарды өтеу бой-
ынша төлемдер

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н. дербес шот

1 05 3 22 Мұнай секторы ұйымдарынан 
алынатын үстеме пайдаға са-
лынатын салық

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 25 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін бонустар

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 26 Мұнай секторы кəсіпорын да-
рынан түсетін пайдалы қазба-
ларды өндіруге салынатын 
салық

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 27 Мұнай секторы ұйымдарынан 
салынатын экспортқа рента 
салығы

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 28 Мұнай секторы ұйымдарынан 
жасалған келісімшарттар бой-
ынша өнімді бөлу бойынша 
Қазақстан Республикасының 
үлесі

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 3 29 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін қызметін өнімді бөлу 
туралы келісімшарт бойынша 
жүзеге асыратын жер қойнауын 
пайдаланушының қосымша 
төлемі

Төлемдер журналы жəне 
№ 1. н дербес шот

1 05 4  Кəсіпкерлік жəне кəсіби қызметті жүргізгені үшін алы-
натын алымдар

1 05 4 02 Жекелеген қызмет түрлерімен 
айналысу құқығы үшін алына-
тын лицензиялық алым 

Төлемдер журналы 

1 05 4 04 Аукциондардан алынатын алым Төлемдер журналы жəне 
№ 1 дербес шот

1 05 4 06 Автокөлік құралдарының 
Қазақстан Республикасының 
аумағы арқылы өткені үшін 
алынатын алым

Төлемдер журналы 

1 05 4 13 Телевизиялық жəне радио 
хабарын тарататын ұйымдарға 
радиожиілік өрісін пайдалануға 
рұқсат бергені үшін алына-
тын алым

Төлемдер журналы 

1 05 4 19 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
аудандық маңызы бар қалалар, 
ауылдар, кенттер, ауылдық 
округ тер аумақтары арқылы 
өтетін республикалық маңызы 
бар жалпыға ортақ пайдаланы-
латын автомобиль жолдарының 
бөлiнген белдеуiндегі жарна-
маны тұрақты орналастыру 
объек  тілерінде орналастырғаны 
үшін төлемақыны қоспағанда, 
сыртқы (көрнекi) жарнаманы 
республикалық маңызы бар жал-
пыға ортақ пайдаланылатын ав-
томобиль жолдарының бөлiнген

Төлемдер журналы жəне 
№ 1 дербес шот

белдеуiндегі жарнаманы тұрақты 
орналастыру объектілерінде 
орналастырғаны үшiн төлемақы

1 05 4 20 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
аудандық маңызы бар қалалар, 
ауылдар, кенттер, ауылдық 
округтер аумақтары арқылы 
өтетін облыстық маңызы бар 
жалпыға ортақ пайдаланыла-
тын автомобиль жолдарының 
бөлiнген белдеуiндегі жарна-
маны тұрақты орналастыру 
объектілерінде орналастырғаны 
үшін төлемақыны қоспағанда, 
сыртқы (көрнекi) жарнама-
ны облыстық маңызы бар 
жалпыға ортақ пайдаланыла-
тын автомобиль жолдарының 
бөлiнген белдеуiндегі жарна-
маны тұрақты орналастыру 
объектілерінде орналастырғаны 
үшiн төлемақы

Төлемдер журналы жəне 
№ 1 дербес шот

1 05 4 24 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
республикалық маңызы бар 
қалалардағы, астанадағы үй-
жайлардан тыс ашық кеңістікте 
жəне республикалық маңызы 
бар қалаларда, астанада 
тіркелген көлік құралдарында 
орналастырғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы 

1 05 4 25 Сыртқы (көрнекі) жарнаманы 
аудандық маңызы бар жалпыға 
ортақ пайдаланылатын авто-
мобиль жолдарының бөлінген 
белдеуіндегі, аудандық маңызы 
бар қаладағы, ауылдағы, 
кенттегі үй-жайлардан тыс 
ашық кеңістіктегі жарнама-
ны тұрақты орналастыру 
объектілерінде жəне ауданда 
тіркелген көлік құралдарында 
орналастырғаны үшін 
төлемақыны қоспағанда, 
сыртқы (көрнекі) жарнама-
ны облыстық маңызы бар 
қаладағы үй-жайлардан 
тыс ашық кеңістікте жəне 
облыстық маңызы бар қалада 
тіркелген көлік құралдарында 
орналастырғаны үшін төлемақы

Төлемдер журналы 

1 05 4 28 Республикалық бюджетке 
төленетін тіркелгені үшін алым

Төлемдер журналы

1 05 4 29 Жергілікті бюджетке төленетін 
тіркелгені үшін алым

Төлемдер журналы

1 05   Құмар ойын бизнеске салық Төлемдер журналы 
1 05 5 01 Құмар ойын бизнеске салық Төлемдер журналы жəне 

№ 1 дербес шот
1 05 5 02 Тіркелген салық Төлемдер журналы жəне 

№ 1 дербес шот
1 06   Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салы-

натын салықтар
1 06 1  Кеден төлемдері
1 06 1 01 Кеден одағында əкелу 

кедендік баждарын (бала-
малы қолданылатын өзге 
де баждарды, салықтар мен 
алымдарды) есепке жатқызу 
мен бөлудің тəртібін белгілеу 
жəне қолдану туралы келісімге 
сəйкес төленген əкелінетін 
кедендік баждары (баламалы 
қолданылатын өзге де баждар-
ды, салықтар мен алымдарды)

Төлемдер журналы 

1 06 1 02 Əкетілетін тауарларға салына-
тын кедендік баждар

Төлемдер журналы 

1 06 1 04 Кеден бажының бірыңғай 
ставкасын қолданумен жеке 
тұлғалардан өндіріп алынатын 
жеке пайдалануына əкелінетін 
тауарларға салынатын кеден 
баждары, салықтары

Төлемдер журналы 

1 06 1 05 Əкелінетін тауарларға жиынтық 
кедендік төлем

Төлемдер журналы 

1 06 1 06 Ресей Федерациясымен 
бөлінген кедендік баж

Төлемдер журналы

1 06 1 07 Беларусь Республикасымен 
бөлінген кедендік баж

Төлемдер журналы

1 06 1 08 Олар бойынша аудару 
тоқтатыла тұрған Қазақстан 
Республика аумағына импорт-
талатын, əкелінетін тауарларға 
арналған кедендік баж

Төлемдер журналы

1 06 1 09 Бөлінген кедендік баждың 
аударылу сомалары бой-
ынша орындалмаған, 
толық емес жəне (немесе) 
уақытылы орындалмаған 
міндеттемелердің өсім сомасы

Төлемдер журналы

1 06 1 10 Мұнайға салынатын кедендік 
əкету бажы

Төлемдер журналы

1 06 1 11 Мұнайдан өндірілген 
тауарларға салынатын кедендік 
əкету бажы

Төлемдер журналы

1 06 1 12 Төлеу бойынша міндеттеме 
Кеден одағында əкелу кеден дік 
баждарын (баламалы қолда-
нылатын өзге де баждарды, 
салықтар мен алымдарды) 
есепке жатқызу мен бөлудің 
тəртібін белгілеу жəне қолдану 
туралы келісім күшіне енгенге 
дейін туындаған əкелу тауар-
ларына кедендік баждар жəне 
(немесе) əкелінетін кедендік 
баждар

Төлемдер журналы

1 06 1 14 Ресей Федерациясынан 
түскен кедендік баждар-
ды, салықтарды төлеуді 
қамтамасыз етудің өндіріп 
алынған сомалары 

Төлемдер журналы

1 06 1 15 Беларусь Республикасынан 
түскен кедендік баждар-
ды, салықтарды төлеуді 
қамтамасыз етудің өндіріп 
алынған сомалары

Төлемдер журналы

1 06 2  Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын 
басқа да салықтар 

1 06 2 01 Кедендік бақылауды жəне 
кедендік рəсімдерді жүзеге асы-
рудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

1 06 2 02 Отандық тауар өндірушілерді 
қорғау шаралары ретінде алы-
натын баждар

Төлемдер журналы 

1 06 2 05 Беларусь Республикасынан 
түсетін арнайы қорғалатын, 
демпингке қарсы жəне өтемақы 
баждары

Төлемдер журналы 

1 06 2 06 Ресей Федерациясынан түсетін 
арнайы қорғалатын, демпингке 
қарсы жəне өтемақы баждары

Төлемдер журналы 

1 06 2 07 Арнайы қорғалатын, демпинг-
ке қарсы жəне өтемақы баж-
дарды қайта бөлуден түсетін 
соманы аудару бойынша 
міндеттемелерді орындамағаны 
немесе (жартылай) уақтылы 
орындамағаны үшін мерзімін 
өткізу пайыздарының сомасы

Төлемдер журналы

1 06 2 08 Бөлуге жатпайтын арнайы 
қорғалатын, демпингке қарсы 
жəне өтемақы баждары

Төлемдер журналы

1 07 1  Басқа да салықтар
1 07 1 09 Республикалық бюджетке 

түсетін өзге де салық түсімдері
Төлемдер журналы жəне 
№ 1 дербес шот

1 07 1 10 Жергілікті бюджетке түсетін 
өзге де салық түсімдері

Төлемдер журналы жəне 
№ 1 дербес шот

1 08   Заңдық мəнді іс - əрекеттерді жасағаны үшін жəне не-
месе оған уəкілеттігі бар мемлекеттік органдардың не-
месе лауазымды адамдардың құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер

1 08 1  Мемлекеттік баж Төлемдер журналы 
1 08 1 01 Консулдық алым Төлемдер журналы 
1 08 1 25 Республикалық бюджетке 

төленетін емлекеттік баж
Төлемдер журналы 

1 08 1 26 Жергілікті бюджетке төленетін 
мемлекеттік баж

Төлемдер журналы 

2    САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР  
2 01   Мемлекет меншігінен түсетін 

түсімдер
 

2 01 1  Мемлекеттік кəсіпорынның таза 
кірісі бөлігіндегі түсімдер

 

2 01 1 01 Республикалық мемлекеттік 
кəсіпорындардың таза кірісінің 
бір бөлігінің түсімдері

Төлемдер журналы 

2 01 1 02 Коммуналдық мемлекеттік 
кəсіпорындардың таза кірісінің 
бір бөлігінің түсімдері

Төлемдер журналы 

2 01 2  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің таза табысы 
бөлігінің түсімдері

2 01 2 01 Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің таза табысы 
бөлігінің түсімдері

Төлемдер журналы 

2 01 3  Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік 
пакетіне дивидендтер 

2 01 3 01 Республика меншігіндегі 
акциялардың мемлекеттік 
пакетіне дивидендтер

Төлемдер журналы 

2 01 3 02 Коммуналдық меншіктегі 
акциялардың мемлекеттік 
пакетіне дивидендтер

Төлемдер журналы 

2 01 4  Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу 
үлесіне кірістер

2 01 4 01 Республика меншігіндегі заңды 
тұлғаларға қатысу үлесіне 
кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 4 02 Коммуналдық меншіктегі заңды 
тұлғаларға қатысу үлесіне 
кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 5  Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға алудан түсетін 
кірістер

2 01 5 01 Республика меншігіндегі мүлікті 
жалға алудан түсетін кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 5 02 Əскери полигондарды 
пайдаланғаны үшін жалгерлік 
төлемнен түсетін түсімдер 

Төлемдер журналы 

2 01 5 03 «Байқоңыр» кешенін 
пайдаланғаны үшін жалгерлік 
төлемнен түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

2 01 5 04 Коммуналдық меншіктегі мүлікті 
жалдаудан түсетін кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 5 05 Коммуналдық меншіктегі тұрғын 
үй қорынан үйлерді жалдаудан 
түсетін кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 5 06 Республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың 
коммуналдық меншігіндегі 
мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер

Төлемдер журналы

2 01 5 07 Республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың 
коммуналдық меншігіндегі 
тұрғын үй қорынан үйлердi 
жалға беруден түсетін кірістер

Төлемдер журналы

2 01 5 08 Аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімдерінің басқаруындағы 
мемлекеттік мүлікті жалға 
беруден түсетін кірістерді 
қоспағанда ауданның 
(облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық 
меншігіндегі мүлікті жалға беру-
ден түсетін кірістер

Төлемдер журналы

2 01 5 09 Аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімдерінің басқаруындағы 
мемлекеттік мүлікті жалға бе-
руден түсетін кірістерді қос-
пағанда ауданның (облыстық

Төлемдер журналы

маңызы бар қаланың) 
коммуналдық меншігіндегі 
тұрғын үй қорынан үйлердi 
жалға беруден түсетін кірістер

2 01 6  Бюджет қаражатын банк шот-
тарына орналастырғаны үшін 
сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 6 01 Қазақстан Республикасы Үкіме-
ті нің Қазақстан Респуб ликасы 
Ұлттық банкіндегі депозиттері 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 6 02 Депозиттерге уақытша бос 
бюджеттік ақшаны орналасты-
рудан алынған сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 6 03 Екінші деңгейдегі банктер шот-
тарында мемлекеттік сыртқы 
қарыздар қаражатын орна-
ластырғаны үшін сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7  Мемлекеттік бюджеттен 
берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 01 Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы 
органдарына ішкі көздер 
есебінен республикалық бюд-
жеттен берілген бюджеттік кре-
диттер бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 02 Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы 
органдарына үкіметтік сыртқы 
қарыздар қаражаты есебінен 
республикалық бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар 

Төлемдер журналы 

2 01 7 03 Аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) 
жергілікті атқарушы органда-
рына облыстық бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 04 Қарыз алушы банктерге ішкі 
көздер есебінен республикалық 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттер бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 05 Қарыз алушы банктерге 
үкіметтік сыртқы қарыздар 
қаражаты есебінен 
республикалық бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 06 Қарыз алушы банктерге 
жергілікті бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттер бойынша 
сыйақылар 

Төлемдер журналы 

2 01 7 10 Заңды тұлғаларға үкіметтік 
сыртқы қарыздар қаражаты 
есебінен республикалық бюд-
жеттен 2005 жылға дейін 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 11 Заңды тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен 2005 жылға дейін 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 12 Жеке тұлғаларға 
республикалық бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 13 Жеке тұлғаларға жергілікті бюд-
жеттен берілген бюджеттік кре-
диттер бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 14 Шетелдік мемлекеттерге 
берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 15 Мемлекеттік кепілдіктер бойын-
ша Қазақстан Республикасының 
Үкіметі төлеген талаптар бой-
ынша сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 7 16 Қаржы агенттіктеріне үкіметтік 
сыртқы қарыз қаражаты 
есебінен жергілікті бюджеттен 
ішкі көздер есебінен берілген 
бюджеттік кредиттер бойынша 
сыйақылар

Төлемдер журналы 

2 01 9  Мемлекеттік меншіктен түсетін 
өзге де кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 9 01 Ауыл шаруашылық жəне орман 
алқаптарын ауыл жəне орман 
шаруашылықтарын жүргізуге 
байланысты емес мақсаттарға 
пайдалану үшін алған кез-
де ауыл шаруашылығы 
жəне орман шаруашылығы 
өндірістерінің зияндарын 
өтеуден түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

2 01 9 03 Жер қойнауы туралы ақпаратты 
пайдалануға берілгені үшін ақы

Төлемдер журналы 

2 01 9 04 Жергілікті өкілді органдардың 
шешімдері бойынша өткізілетін 
мемлекеттік лотереялардан 
түсетін кірістердің түсімі

Төлемдер журналы 

2 01 9 05 Қару-жарақты жəне əскери тех-
никаны сатудан түсетін кірістер

Төлемдер журналы 

2 01 9 06 Тəркіленген мүлікті, белгіленген 
тəртіппен республикалық 
меншікке өтеусіз өткен мүлікті, 
оның ішінде кедендік бас тарту 
режимінде мемлекеттің пай-
дасына ресімделген тауарлар 
мен көлік құралдарын сатудан 
түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

2 01 9 07 Иесіз мүлікті, белгіленген 
тəртіппен коммуналдық 
меншікке өтеусіз өткен мүлікті, 
қадағалаусыз жануарларды, ол-
жаларды, сондай-ақ мұрагерлік 
құқығы бойынша мемлекетке 
өткен мүлікті сатудан алынатын 
түсімдер

Төлемдер журналы 

2 01 9 08 Ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар рыногында са-
тып алынған мемлекеттік 
эмиссиялық бағалы 
қағаздардан түсетін 
сыйақылар(мүдделер)

Төлемдер журналы 

2 01 9 09 Республикалық меншігіне жа-
татын жер учаскелері бойынша 
сервитут үшін төлемақы

Төлемдер журналы 

2 01 9 10 Коммуналдық меншігіне жата-
тын жер учаскелері бойынша 
сервитут үшін төлемақы

Төлемдер журналы 

2 02   Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

2 02 1  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, 
қызметтерді)) өткізуінен түсетін түсімдер

2 02 1 01 Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемле-
кеттік мекемелердің тауарлар-
ды (жұмыстарды, қызметтерді) 
өткізуінен түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

2 01 1 02 Жергілікті бюджеттен қаржы-

ландырылатын мемлекеттік ме-
кемелер көрсететін қызметтерді 
сатудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

2 03   Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімі

2 03 1  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік 
сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімі

2 03 1 01 Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемле-
кеттік мекемелер ұйымдас ты-
ратын мемлекеттік сатып алуды 
өткізуден түсетін ақша түсімі

Төлемдер журналы 

2 03 1 02 Жергілікті бюджеттен қаржы-
ландырылатын мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын 
мемлекеттік сатып алуды 
өткізуден түсетін ақша түсімі

Төлемдер журналы 

2 04   Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жəне 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер сала-
тын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

2 04 1  Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдер ді 
қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыланды-
рылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкци-
ялар, өндіріп алулар

2 04 1 03 Атқарушылық санкция Төлемдер журналы 
2 04 1 05 Жергілікті мемлекеттік органдар 

салатын əкімшілік айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар

Төлемдер журналы 

2 04 1 06 Жергілікті бюджеттен қаржы-
лан дырылатын облыстар дың, 
республикалық маңызы бар 
қаланың ішкі істер депар-
таменттері, олардың аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсiмпұлдар, санк-
циялар, өндiрiп алулар

Төлемдер журналы

2 04 1 09 Заңсыз алынған мүлікті еркімен 
тапсырудан немесе өндіріп 
алудан немесе мемлекеттік 
функцияларды орындауға 
уəкілеттік берілген тұлғаларға 
немесе оларға теңестірілген 
тұлғаларға заңсыз көрсетілген 
қызметтердің құнынан алына-
тын сомалардың түсімі

Төлемдер журналы 

2 04 1 10 Табиғатты пайдаланушылардан 
келтірілген зиянның орнын тол-
тыру туралы талаптар бойынша 
алынған қаражат, аңшылықтың 
жəне балық аулаудың 
тəркіленген құралдарын, заңсыз 
олжаланған өнімдерді сатудан 
түскен қаражат

Төлемдер журналы 

2 04 1 12 Түзету жұмыстарына соттал-
ғандардың еңбекақысынан 
ұсталатын түсімдер

Төлемдер журналы 

2 04 1 13 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемле-
кеттік мекемелер салатын өзге 
де айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 14 Жергілікті бюджеттен қаржы-
ландырылатын мемлекеттік 
мекемелермен алынатын өзге 
де айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар

Төлемдер журналы 

2 04 1 15 Облыстардың, республикалық 
маңызы бар қалалардың, 
астананың жергілікті атқарушы 
органдарына республикалық 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттер (қарыздар) бойынша 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 16 Аудандардың (облыстық ма-
ңызы бар қалалардың) жер-
гілікті атқарушы органдарына 
облыстық бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттер бойынша 
айыппұлдар, өсім пұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 17 Мамандандырылған ұйым-
дарға, шет мемлекеттерге, 
жеке тұлғаларға бюджеттік 
кредиттер (қарыздар) бойынша 
республикалық бюджеттен

Төлемдер журналы 

берілген айып пұлдар, өсімпұл-
дар, санкциялар, өндіріп алулар

2 04 1 18 Мамандандырылған ұйым-
дарға, жеке тұлғаларға бюд-
жеттік кредиттер (қарыздар) 
бойынша жергілікті бюджеттен 
берілген айыппұлдар, өсім-
пұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 19 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, өсім-
пұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 22 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрлiгi, 
респуб лика лық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, өсім-
пұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 23 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Бiлiм жəне ғылым министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 25 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 27 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Еңбек жəне халықты 
əлеуметтiк қорғау министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 29 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Iшкi iстер министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 33 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Əдiлет министрлiгi, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 42 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді жəне салық 
салу саласындағы құқық 
бұзушылықтарды қоспағанда, 
сот төрағасы немесе сот оты-
рысында төрағалық етушi 
уəкiлдiк берген сот орында-
ушылары, сот приставта-
ры жəне соттардың басқа 
да қызметкерлерi, сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 43 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкi салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 45 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Республикалық бюджеттiң 
атқарылуын бақылау жөнiндегi 
есеп комитетiнің тапсырма-
сы бойынша жəне/немесе 
шешімдерін орындау үшін 
төленуге тиіс санкциялар, 
өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 47 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 51 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің 
Қаржылық бақылау комитеті, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 53 Республикалық маңызы 
бар қаланың, астананың 
бюджеттерінен 
қаржыландыратын мемлекеттік 
мекемелер салатын əкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 54 Аудандық маңызы бар қала, 
ауыл, кент, ауылдық округ 
əкімдері салатын əкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар-
ды қоспағанда ауданның 
(облыстық маңызы бар 
қаланың) бюджетінен 
қаржыландыратын мемлекеттік 
мекемелер салатын əкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 57 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі, 
республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері сала-
тын əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 58 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспа-
ған да, Қазақстан Респуб-
ликасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігі, респуб лика -
лық бюджеттен қаржылан-
дырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 59 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспа ғанда, 
Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму 
министрлігі, респуб лика-
лық бюджеттен қаржылан-
дырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 60 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Энер-
гетика министрлігі, респуб-
ликалық бюджеттен қаржы-
ландырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 62 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Қар-
жы министрлігінің Мемле кеттік 
кірістер комитеті, респуб-
ликалық бюджеттен қаржылан-
дырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы жəне 
№ 1 н. дербес шот

2 04 1 63 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері жəне 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігі, респуб-
ликалық бюджеттен қаржы-
ландырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 64 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттік күзет қызмет салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, өсім пұл-
дар, санкциялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 1 65 Сот үкімдері бойын-
ша қылмыстық құқық 
бұзушылықтар жасағаны үшін 
тағайындалған айыппұлдар 

Төлемдер журналы 

2 04 1 66 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспа ғанда, 
Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуника ция-
лар министрлігі, респуб ли-
ка лық бюджеттен қаржылан-
дырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар 

Төлемдер журналы 

2 04 1 67 Қылмыстық іс бойынша іс 
жүргізу барысында сот отыры-
сында процестік міндеттерді 
орындамағаны жəне тəртіпті 
бұзғаны үшін сот салған 
ақшалай өндіріп алулар 

Төлемдер журналы 

2 04 1 68 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Дін 
істері жəне азаматтық қо-
ғам министрлігі, республи-
калық бюджеттен қаржылан-
дырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 
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2 04 1 69 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігі, респуб-
ликалық бюджеттен қаржы-
ландырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар 

Төлемдер журналы 

2 04 2  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыс тар сметасынан) ұсталатын жəне қаржылан ды-
рылатын мемлекеттік мекемелер мұнай секторы ұйым-
дарына салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар 

2 04 2 01 Орталық мемлекеттік орган-
дар, олардың аумақтық 
бөлімше лері мұнай секторы 
ұйымдарынасалатын əкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санк-
циялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 2 02 Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мем-
лекеттік мекемелер мұнай сек-
торыұйымдарына салатын өзге 
де айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар

Төлемдер журналы 

2 04 2 03 Мұнай секторы ұйымдары 
келтірілген зиянның орнын тол-
тыру туралы талаптар бойынша 
табиғатты пайдаланушылардан 
алынған қаражат

Төлемдер журналы

2 05   Гранттар Төлемдер журналы 
2 05 1  Техникалық көмек Төлемдер журналы 
2 05 1 01 Орталық мемлекеттік органдар 

тартатын гранттар
Төлемдер журналы 

2 05 1 02 Жергілікті атқарушы органдар 
тартатын гранттар

Төлемдер журналы 

2 05 2  Қаржылық көмек Төлемдер журналы 
2 05 2 01 Орталық мемлекеттік органдар 

тартатын гранттар
Төлемдер журналы 

2 05 2 02 Жергілікті атқарушы органдар 
тартатын гранттар

Төлемдер журналы 

2 06   Басқа да салықтық емес түсімдер
2 06 1  Басқа да салықтық емес түсімдер
2 06 1 04 Республикалық бюджет-

тен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің 
дебиторлық, депоненттік 
берешегінің түсімдері

Төлемдер журналы 

2 06 1 05 Жергілікті бюджеттен қаржы-
ландырылатын мемлекеттік 
мекемелердің дебиторлық, 
депоненттік берешегінің түсуі

Төлемдер журналы 

2 06 1 06 Бұрын республикалық бюджет-
тен алынған, пайдаланылмаған 
қаражаттардың қайтарылуы

Төлемдер журналы 

2 06 1 07 Бұрын жергілікті бюджеттен 
алынған, пайдаланылмаған 
Қаражаттардың қайтарылуы

Төлемдер журналы 

2 06 1 08 Мұнай секторы ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді қоспағанда, 
республикалық бюджетке түсе-
тін басқа да салықтық емес 
түсімдер

Төлемдер журналы 

2 06 1 09 Жергілікті бюджетке түсетін са-
лықтық емес басқа да түсімдер

Төлемдер журналы 

2 06 1 10 Мүлiктi жария еткенi үшiн алым Төлемдер журналы
2 06 1 11 Мұнай секторы ұйымдарынан 

түсетін басқа да салықтық емес 
түсімдер

Төлемдер журналы 

2 06 1 12 Жануарларды сəйкестендіру 
үшін ветеринариялық 
паспорттың, жапсырмалардың 
(чиптердің) құнын қайтару

Төлемдер журналы 

2 06 1 13 Парниктік газдар шығарынды-
ларына квоталар бөлудің ұлт-
тық жоспарының квота көлемі 
резервін басқарудан жəне 
белгіленген мөлшер бірліктерін 
беруден түскен түсімдер

Төлемдер журналы 

2 06 1 14 Өңірдің əлеуметтік-эконо мика-
лық дамуы мен оның инфра құ-
рылымын дамытуға жер қойна-
уын пайдаланушылардың ау-
дарымдары

Төлемдер журналы 

3    Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 
3 01 1  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 

мемлекеттік мүлікті сату
3 01 1 01 Мемлекеттік мекемелер-

ге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату

Төлемдер журналы 

3 01 1 02 Республикалық бюджеттен 
қаржыландырылатын мемле-
кеттік мекемелерге бекітілген 
мүлікті сатудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 01 1 03 Азаматтарға пəтерлер сатудан 
түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 02   Мемлекеттік материалдық резервтерден 
тауарларды сату

3 02 1  Мемлекеттік материалдық резервтерден 
тауарларды сату

3 02 1 01 Мемлекеттік резервтерден 
алынған тауарлар үшін бере-
шекті өтеуден түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 02 1 02 Нормативтен тыс қорларды са-
тудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 02 1 03 Мемлекеттік ресурстардан 
астық сатудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 02 1 04 Жұмылдыру резервінің 
материалдық құндылықтарын 
сатудан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 02 1 05 Мемлекеттік резервінің 
материалдық құндылықтарын 
сатудан түсетін түсімдер

 Төлемдер журналы

3 03   Жерді жəне материалдық 
емес активтерді сату 

 

3 03 1  Жер сату
3 03 1 01 Жер учаскелерін сатудан 

түсетін түсімдер
Төлемдер журналы 

3 03 1 02 Ауыл шаруашылығы мақса-
тындағы жер учаскелерін сату-
дан түсетін түсімдер

Төлемдер журналы 

3 03 2  Материалдық емес активтерді сату
3 03 2 01 Материалдық емес активтерді 

сату
Төлемдер журналы 

3 03 2 02 Жер учаскелерін жалдау 
құқығын сатқаны үшін төлем

Төлемдер журналы 

9 01 1 01 Міндетті зейнетақы жарналары Төлемдер журналы жəне 
№ 4 н. дербес шот 

9 02 1 01 Əлеуметтік аударымдар Төлемдер журналы жəне 
№ 5 н. дербес шот

9 03 1 01 Міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналары

Төлемдер журналы жəне 
№ 4 н. дербес шот 

9 04 1 01 Міндетті əлеуметтік медицина-
лық сақтандыруға аударымдар 
жəне (немесе) жарналары

Төлемдер журналы жəне 
№ 4 н. дербес шот

 Ескерту:
1. Міндетті төлемдер бойынша салық тексеруін жүргізген кезде есептелген, тек қана 

төлемдер журналы нысандағы тізілім жүргізілетін міндетті төлемдер сомасына дербес шот 
ашу қажет.

2. Мемлекеттік кіріс органдарында есеп жүргізілетін салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер тізбесі бюджет кірісін жіктеуге қарай өзгеріп отырады.

3. * Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында көрсетілген.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 3-Қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы №622 бұйрығына 8 қосымша

 ЖЗҚ (ƏМСҚ) - № 25 нысан
___________________________
(мемлекеттіқ органының атауы)

20__ жыл үшін міндетті зейнетақы жарналары*, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналары бойынша түсімдер мен қайтарулар
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ің

 
ба
рл
ығ
ы

1 2 3 4 5 6 7 8
Ескерту: * міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында 
көрсетілген 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі 
№443 бұйрығына 4-Қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 16-қосымша

нысан

Салық міндеттемесін, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналарын* есептеу, 
ұстау жəне аудару, əлеуметтік аударымдарды, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдарды жəне (немесе) жарналарды есептеу жəне төлеу 

жөніндегі міндеттемелерді орындау бойынша бюджетпен есеп айырысудың жай-күйі 
туралы дербес шоттан

КӨШІРМЕ
Көшірме күні:______________
______________________________________________________
(мемлекеттіқ органының атауы) 
«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан
Республикасының Салық Кодексінің 13, 20-баптарына, Сіздің 20__ ж. өтінішіңізге сəйкес 
20__ ж. - 20__ ж. кезеңі үшін салық міндеттемесінің орындалуы бойынша бюджетпен
есеп айырысудың 
жағдайы туралы ____________________ БСН/ЖСН 
_______________________________________Сізге хабарлайды 

(салық төлеушінің (салық агентінің) атауы/аты-жөні (бар болған кезде))

Са
лы

қт
ың

 (т
өл
ем

ні
ң)

 а
та
уы

 
ме

н 
ко
ды

Кезең басы-
на сальдо 
(бересі -, 

артық төлеу 
(асып түсу)+)

Қабылданған 
сальдо 

(бересі -, 
артық төлеу 
(асып түсу)+)

Есептелді Азайтылды Төленді Қайтарылды 

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
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м)

өс
ім
ақ
ы
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ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
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өс
ім
ақ
ы
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ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
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өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                   
                   

Барлығы:                   

Кестенің жалғасы

Берілген 
сальдо 
(бересі 
-, артық 
төлеу 
(асып 
түсу)+)

Есептен 
шығарылған 

сальдо 
(бересі 
-, артық 

төлеу (асып 
түсу) +)

Кезеңнің 
соңына 
сальдо 
(бересі 
-, артық 

төлеу(асып 
түсу) +)

Анықтама: 
салық 

міндетте-
мелерін 
орын-
даудың 

өзгертілген 
мерзімімен 
салық со-
масы

Анықтама: 
шағымдану 
сатысында 
болып табы-
латын салық 
тексеруінің 
актісі бойын-
ша есептел-
ген сома

есепке 
жатқызуды 
жəне/немесе 
қайтаруды 
жүргізудің 
мерзімін 

бұзғаны үшін 
мемлекеттік 
кірістер орга-
нына өсімақы 
есептелді

салық 
төлеу-
шіге 
қайта-

рылатын 
өсімақы
сомасы

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

са
лы

қ (
тө
ле
м)

өс
ім
ақ
ы

ай
ып

пұ
л

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
             
             
Лауазымды тұлға ________________________________________ 
                                   (қолы, аты-жөні (бар болған кезде))
Ескерту: қосылған құн салығы бойынша көрсетілген бағандағы оң сальдо асып түсу жəне
немесе артық төленген сома ретінде қарастырылады
 * міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында көрсетілген 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі
№443 бұйрығына 5-қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 17-қосымша

нысан

Салық төлеушінің (салық агентінің) БСН/ЖСН
 _________________________________________

20_ж. «___» ___________ жағдай бойынша
салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарнала-
ры*, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 

жəне (немесе) жарналар бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру
АКТІСІ

мемлекеттік кірістер органы жəне салық төлеуші ______________________________ 
20__ ж. «__»__________ - «__»__________ 

аралығындағы жағдай бойынша мемлекеттік кірістер органдарында есебі жүргізілетін 
төлемдер бойынша есеп айырысулардың салыстыра тексеруді орындады

 

Кезең басы-
на сальдо 
(бересі -, 

асыра төлеу 
(асып түсу*)+)

Қабылданған 
сальдо (бересі 
-, асыра төлеу 
(асып түсу*)+)

Ес
еп
те
лд
і

Аз
ай
ты

лд
ы

Тө
ле
нд
і 

Қа
йт
ар
ыл

ды
 

қабылдау 
күні сома

Салықтың 
(төлемнің) 
атауы мен 
коды

мемлекеттік 
кірістер органынің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсім        
айыппұл        

салық төлеушінің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

айырма-шылық 
(+,-)

салық        
өсімақы        
айыппұл        

Салық берешек жиыны : салық        
өсімақы        
айыппұл        

Салық жəне бюджетке 
төленетін міндетті төлемдер 
бойынша артық төлеу жиыны:

салық        
өсімақы        
айыппұл        

Міндетті 
зейнетақы 
жарналары

мемлекеттік 
кірістер 
органынің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

салық 
төлеушінің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

айырмашылық 
(+,-)

салық        
өсімақы        
айыппұл        

Міндетті 
кəсіптік 
зейнетақы 
жарналары

мемлекеттік 
кірістер 
органынің 
деректері бой-
ынша

салық 
өсімақы
айыппұл

салық 
төлеушінің 
деректері бой-
ынша

салық 
өсімақы
айыппұл

айырмашылық 
(+,-)

салық 
өсімақы
айыппұл

Əлеуметтік ау-
дарымдар

мемлекеттік 
кірістер 
органынің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

салық 
төлеушінің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

айырмашылық 
(+,-)

салық        
өсімақы        
айыппұл        

Міндетті 
əлеуметтік 
медициналық 
сақтандыруға 
аударымдар 
жəне (немесе) 
жарналар

мемлекеттік 
кірістер 
органынің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

салық 
төлеушінің 
деректері бой-
ынша

салық        
өсімақы        
айыппұл        

айырмашылық 
(+,-)

салық        
өсімақы        
айыппұл        

Кестенің жалғасы

Есептен 
шығарылған саль-
до (бересі -, асы-
ра төлеу (асып 

түсу*)+)

Берілген сальдо 
(бересі -, асы-
ра төлеу (асып 

түсу*) +)

Кезеңнің 
соңына 
сальдо 
(бересі 
-, асыра 
төлеу 
(асып 

түсу*) +)

соның ішінде

шығару 
күні сомасы  беру күні сомасы

салық міндет-
темесін орын-
дау мерзімі 
өзгертілген 

салық сомасы

 шағымдану сатысын-
да болып табылатын 
салық тексеруінің 

актісі бойынша есеп-
телген сома

Ескерту: қосылған құн салығы бойынша көрсетілген бағандағы оң сальдо асып түсу жəне/
немесе артық төленген сома ретінде қарастырылады;

 * міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында көрсетілген.

Салыстыра тексеру актісін жасау күні 
20__ ж. «____» __________ _________________________

Есепке алу жəне дербес шоттарды жүргізуге жауапты лауазымды тұлға
____________________________
(қолы)

Салық органында салыстыра тексеру актісін тіркеу күні мен нөмірі 
20__ ж.»___»________ №____

Салық төлеуші: 
____________________________
 (қолы) 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 6-осымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 18-қосымша

 нысан
___________________________________________________
(мəліметті берген мемлекеттік органның атауы)
 

 20__ ж. «___»____________жағдай бойынша
мемлекеттік кірістер органдарында есебі жүргізілетін берешегінің жоқ (бар) 

екендігі туралы
 

 _____________МƏЛІМЕТТЕР

___________________________________________________________________ берiлдi 
 (салық төлеушінің БСН/ЖСН, аты-жөнi немесе атауы (бар болған кезде)
 20__ж. «__»_____________жағдай бойынша салық төлеушiнiң
__________теңге сомада есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін бойынша
берешегi бар,есебі мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін бойынша берешегі жоқ 

 (теңге)

р/с
№

Салық жəне бюджетке 
төленетiн басқа да мiндетті 
төлемдердiң атауы жəне 

бюджеттік сыныптама коды

Салық жəне бюджет-
ке төленетiн басқа 

да мiндетті төлемдер 
сомасы

Өсiмпұл со-
масы

Айыппұл 
сомасы

бере-
шек

артық төлеу 
(асып түсу)

бере-
шек

Артық 
төлеу

бере-
шек

Артық 
төлеу

1 2 3 4 5 6 7 8
        
        
        

 қосылған құн салығы бойынша көрсетілген бағандағы оң сальдо асып түсу 
жəне/немесе артық төленген сома peтінде қарастырылады.

1. Салық берешегiнiң барлығы теңге;
2. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жар-
налары бойынша берешегі

теңге;

3. Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың 
жəне (немесе) жарналардың бойынша берешегі
4. Əлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі теңге; 

Мəлімет___________________________________ берiлдi
                               (талап еткен жер)
 20__ж. «__»_________________
           (берген күнi)
 Қолы 

- мəліметте_______ мемлекеттік кіріс органдарының ақпараттары көрсетілген
- мəліметте_______ құрылымдық бөлiмшесінiң ақпараттары көрсетілген
_______________________________________________
(мəліметті берген мемлекеттік органның атауы)

20 __ ж. «___» __________
 жағдайы бойынша мемлекеттік кірістер органдарында есебі жүргізілетін 

берешегiнің жоқ (бар) екендiгi туралы мəліметке қосымша

Салық төлеушінің БСН/ЖСН, аты-жөнi немесе атауы (бар болған кезде) 
___________________________________

 Салық 
төлеушiнiң 
жəне/не-
месе оның 
құрылымдық 
бөлiмшесінiң 
БСН/ЖСН

Салық 
төлеушiнiң 
жəне/не-
месе оның 

құры-лымдық 
бөлiмшесінiң 

атауы

БСК Салықтық 
төлемнiң, 

жарна-лардың, 
аударым-

дарының сома-
лары (+. -)

Өсiмпұл 
сомасы 

(+. -)

Айып-
пұл 

сомасы 
(+. -)

Барлығы

берешек Артық 
төлеу

1 2 3 4 5 6 7 8
1 CОК 1 МКО атауы
        

      
      

      
Жиыны бересi       

артық төлеу       
        

      
      
      

Жиыны бересi       
артық төлеу       

2 CОК 2 МКО атауы
        

      
      
      

Жиыны бересi       
артық төлеу       

        
      
      

Жиыны бересi       
артық төлеу       

3 CОК 3 МКО атауы
        

      
      
      

Жиыны бересi       
артық төлеу       

        
      
      
      

Жиыны бересi       
артық төлеу       

Салық берешегінiң барлығы  
Салық жəне бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлем бойынша артық 
төлеулердiң барлығы

 

Мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры бойынша берешегі

 

Мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры бойынша артық төлеу

 

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне 
(немесе) жарналардың бойынша берешегі
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдардың жəне 
(немесе) жарналардың бойынша артық төлеу
Əлеуметтiк аударымдар бойынша берешегі  
Əлеуметтiк аударымдар бойынша артық төлеу  

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 7-қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 19 қосымша

 нысан

Онлайн берешек сервисі

 Есебі салық органдарында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы 
мəлімет

Салық төлеушінің атауы _____________________________________
салық төлеушінің БСН/ЖСН ____________________________
Барлық берешек (теңге):___________________________

Салық берешегінің жинағы
Мiндеттi зейнетақы жарналары, кəсіптік зейнетақы жарналары 
бойынша берешек 
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне 
(немесе) жарналар бойынша берешек
Əлеуметтiк аударымдар бойынша берешек

Мемлекеттік кірістер органдары бойынша берешектер кестесі

Мемлекеттік кірістер органы __________________ 
___________________жағдай бойынша
Барлық берешек: 

Салық берешегінің жинағы
Мiндеттi зейнетақы жарналары, кəсіптік зейнетақы жарналары бой-
ынша берешек 
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар жəне 
(немесе) жарналар бойынша берешек
Əлеуметтiк аударымдар бойынша берешек

Салық төлеушінің немесе оның құрылымдық бөлімшесінің берешектер кестесі

Салық төлеушінің атауы: ____________________________
Салық төлеушінің БСН/ЖСН: ____________________________
Барлық берешек: _________________

 БСК Мемлекеттік кірістер органдарында 
есеп жүргізілетін төлемдер бойын-
ша берешек

Өсімпұл 
берешегінің со-
масы бойынша 

Айыппұл 
берешегінің со-
масы бойынша

Барлық 
бере-
шек

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 8-Қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 20-қосымша

 нысан
 
_____________________________________
 (мемлекеттік органының атауы)
 

20___ жыл үшін салық өтініштерін тіркеу жəне салық берешегі, салық төлеушінің есебі 
мемлекеттік кірістер органдарында жүргізілетін берешегiнiң жоқ (бар) екендiгi туралы 

 мəліметтерді беру журналы
 

р/
с 
№

Ж
аз
у 
кү
ні

Са
лы

қ 
тө
ле
уш

ін
ің

 
ат
ау
ы

БС
Н/
Ж
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Ө
тін

іш
ті 

қа
бы

лд
ау

 
кү
ні

Ө
тін

іш
 №

Құ
ра
ст
ыр

у 
ма

қс
ат
ы

Кө
рі
не
тін

 
ор
га
н

Құ
ра
ст
ыр

у 
кү
ні

Бе
ру

 кү
ні

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 9-қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 21 қосымша

 нысан

Мемлекеттіқ органының атауы 
_________________________________________________

 Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы 
жарналары*, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар жəне (немесе) жарналар, өсімдер мен айыппұлдар сомасын есептеуге 

(азайтуға) арналған
№ ___ТІЗІЛІМ

Р/с 
№ 

Салық төлеушінің 
(салық агентінің) 

атауы

БСН/ЖСН Салық 
режимінің 

түрі

Салық 
(төлем) 
түрі

Валюта 
коды

Валюта 
бағамы

Бюджеттің 
кірістерін 
жіктеу коды

1 2 3 4 5 6 7 8
Кестенің жалғасы

Салық есептемесі (+, -) бойынша есептеуге (азайтуға) 

есеп шотқа жазылатын 
негіздемесіндегі құжат 

ес
еп
тіл

ік 
тү
рі

СЕ
Н 
та
пс
ыр

у 
тə
сіл

і

Жер қойнауын 
пайдалану 

келісім-шарты 

ес
еп
ті 
ке
зе
ң

тө
ле
у 
ме

рз
ім
і Салық 

(төлем) со-
масы

Ө
сім

ақ
ы 
со

-
ма

сы

құжат 
атауы

СЕН 
коды

құжаттың 
тіркеу 
нөмірі

табыс 
ету 
күні

нөмірі күні есеп-
теуге

азай-
туға

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Тізілімді тапсырған;
_____________________________________________________________________________
(жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (бар болған кезде), лауазымы жəне қолы)

Тізілімді қабылдадым:
_____________________________________________________________________________
(жауапты лауазым қызметкерінің аты-жөні (бар болған кезде), лауазымы жəне қолы)

Жеке шотта таратуды жүргіздім:
_____________________________________________________________________________
(есепке алу бөлімі қызметкерінің аты-жөні (бар болған кезде), лауазымы, қолы)

Ескерту: 
* міндетті қəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында қөрсетілген;
арнаулы салық режимінде бюджетпен есеп-айырысуларды жүзеге асыру кезінде арнаулы
салық режимінің нақты түрі көрсетіледі
салық (бастапқы, кезекті, қосымша немесе) есептілігін түрі 
Сол кезең үшін есептілікті табыс ету үшін пайдаланылған СЕЭН нұсқасы көрсетіледі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 10-Қосымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 22 қосымша

нысан

Мемлекеттіқ органының атауы
___________________________________________________________

Салық тексерулерінің нəтижелері мен əкімшілік жазаларды қолдану туралы қаулылар 
бойынша Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті 

зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар жəне (немесе) жарналары, өсімақылар мен айыппұлдар 

сомаларын қоса есептеуге (кемітуге) арналған 

 № ___ТІЗІЛІМ
(тенге)

№ 
р/с

Салық 
төлеушінің 

(салық 
агентінің) 
атауы БС

Н/
Ж
СН

 
Са

лы
қ р

еж
им

ін
ің

 
тү
рі

 
Са

лы
қ (
тө
ле
м)

 
ат
ау
ы

Бю
дж

ет
тің

 
кір

іст
ер
ін

 ж
ікт
еу

 
ко
ды

Салық тексерулерінің нəтижелері туралы хабар-
ландыру бойынша, шағымды қарау нəтижелері 

бойынша хабарландыру бойынша, салық 
тексеруіне шағым бойынша сот шешімі бойынша 

есептеуге (азайтуға) (+, -)
Хабарландырудың/
шешімнің № мен 

күні
төлем 
мерзімі

салық 
(төлем) со-

масы

өсімақы 
сома-
сы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
          
          
 Барлыгы:         
Кестенің жалғасы

Əкімшілік жаза қолдану 
туралы қаулы бойынша, 
əкімшілік жаза қолдану 
туралы қаулыға шағым 
бойынша сот шешімі 
бойынша есептеуге 

(азайтуға) (+,-)

Шағымдалуы күтілетін салық 
тексерулері нəтижелері (өндіріп 
алуды кейінге қалдыру) бойын-

ша сомалар) 

Шағымдану сатысында бо-
лып табылатын салық 

тексерулерінің нəтижелері бой-
ынша сомалары (шағымдануды 

кейінге қалдыру) 

қаулы/
шешім-
нің № 
мен 
күні

төлем 
мер-
зімі

айып-
пұл со-
масы

құжат-
тың № 
мен 
күні 

тө-
лем 
мер-
зімі

кейін-
ге қал-
дыру 
сома-
сы

күші жо-
йылған 
кейінге 
қалдыру 
сомасы

құжат-
тың 
№ 
мен 
күні 

төлем 
мер-
зімі

кейін-
ге қал-
дыру 
сома-
сы

күші жо-
йылған 
кейінге 
қалдыру 
сомасы

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
           
           
           
           
Тізілімді тапсырды:
________________________________________  «__»  _________________20 __г.
(жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні    (күні)
( бар болған кезде), лауазымы жəне қолы)

Тізілімді қабылдады:
________________________________________  «__»  _________________20 __г.
(жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні    (күні)
( бар болған кезде), лауазымы жəне қолы)

Жеке шотта таратуды жүргізді:

________________________________________  «__»  _________________20 __г.
(жауапты бөлім қызметкерінің аты-жөні    (күні)
( бар болған кезде), лауазымы жəне қолы)

Ескерту: 
* міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында көрсетілген; 
 салық тексеруінің аяқталған күні.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 19 шілдедегі №443 
бұйрығына 11-осымша

«Дербес шоттарды жүргізу ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2008 жылғы 29 желтоқсандағы № 622 бұйрығына 41-қосымша

 1Н нысан

20_жылғы ______________ жағдай бойынша Салықтар сомасының жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер, міндетті зейнетақы жарналары, əлеуметтік 

аударымдар, міндетті медициналық сақтандыру аударымдар мен жарналар түсімдері 
туралы есеп 

 Жылдың басында 
__/__/_____ жылға жоспар
__/__/_____ жылға факт

Ерекшелік бойынша 
Республика (облыс, аудан) 

 (мың теңге)

  Мемлекеттік 
бюджет

Республикалық 
бюджет

Жергілікті бюджет

 Салықтың (төлемнің) 
атауы

жос-
пар

факт орын-
дау 
%-і 

жос-
пар

факт орын-
дау 
%-і 

жос-
пар

факті орын-
дау 
%-і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ          
           
           
2 САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ          
           
           
 Салық жəне салықтық емес 

бойынша жиынтығы
        

3 Негізгі капиталды сату-
дан түсетін түсімдер

         

           
           
 КІРІСТЕР ЖИЫНТЫҒЫ:          
 Жинақтаушы зейнетақы 

қоры* 
 +        

Міндетті медициналық 
сақтандыру аударымдар 
мен жарналар

+

 Əлеуметтік аударымдар  +        
Кестенің жалғасы

Бересі Қосылған құн 
салығының өтелуге 
сомасының бəрлығы

Төленген 
өсімақы 
сомасы

Төленген 
айыппұл 
сомасы

Артық төлеу 
(асып түсү *)

Ұлттық 
қормен 
барлығы

Соның 
ішінде, 
Ұлттық 
қор

12 13 14 15 16 17 18
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
+    +   
+ +
+    +   
Ескерту: * міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары міндетті зейнетақы жарналарында 

корсетілген

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15568 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 шілде             №452             Астана қаласы

«Мемлекеттік органдарды қызметтік және кезекші 
автомобильдермен, телефон байланысым ен, кеңсе 

жиһазымен және мемлекеттік органдардың аппаратын 
орналастыру үшін алаңдармен қамтамасыз етудің заттай 

нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен, телефон 

байланысы мен, кеңсе жиһазымен жəне мемлекеттік органдардың аппаратын орналастыру үшін 
алаңдармен қамтамасыз етудің заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы № 179 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10762 тіркелді, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 30 сəуірде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа «Мемлекеттік органдарды қызметтік жəне кезекші автомобильдермен 
қамтамасыз етудің заттай нормалары» деген 1-қосымшада:

реттік нөмірі 6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

6 Конституциялық Кеңес Төраға 1   3100
Конституциялық Кеңес 
мүшелері

1 2000

Конституциялық Кеңес 
аппаратының басшысы

1 2000

»;

ескертпе *********** жəне ************ бойынша орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізілді, 
мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;

ескертпе ************** мынадай редакцияда жазылсын:
«**************осы заттай «Адам құқықтары жөнiндегi ұлттық орталық», «Қазақстан 

Республикасы Жоғарғы Сот Кеңесінің аппараты» мемлекеттік мекемелеріне де қолданылады, 
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі үшін 2 бірлікте, оның ішінде 1 бірлік Астана 
жəне Алматы қалаларында Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесі құрамына көліктік 
қызмет көрсету үшін 1 бірлік, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің 
аппараты үшін 1 бірлік кезекші автомобильмен қамтамасыз етудің заттай нормасы белгіленсін.».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті (З.А. 
Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 

орыс тілдеріндегі көшірмелерін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін қағаз жəне электрондық түрде 
Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерінің 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін; 

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрінің міндетін атқарушы Т. САВЕЛЬЕВА

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 23 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15528 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 1 тамыз             №467               Астана қаласы

Кәсiптік ұйымдардың, сертификаттау жөнiндегi 
ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, нысандарын және оларды 

ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы

«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына, «Мемлекеттік статистика 
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 
2) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мен бухгалтерлерді кəсіби сертификат-

тау жөніндегі ұйымдар есептілігінің тізбесі жəне мерзімділігі осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, кəсіби 

бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес;

3) бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби  ұйымы мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы 
есеп нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы 
туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары құрылымының 
өзгергені туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес;

6) бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне бер-
ген сертификаттар туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің өзгеруі 
туралы есеп нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Бухгалтерлердің кəсiби ұйымдары, бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөнiндегi 
ұйымдар есептілікті электрондық форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
веб-порталы арқылы ұсынады.

3. Мыналардың күші жойылсын:
1) «Кəсiптік ұйымдардың, сертификаттау жөнiндегi ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, ны-

сандарын жəне оларды ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11261 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйеде 
2015 жылғы 25 маусымда жарияланған);

2) «Кəсiптік ұйымдарды ң, сертификаттау жөнiндегi ұйымдардың есептiлiк тiзбесiн, ны-
сандарын жəне оларды ұсыну мерзiмдiлiгiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2015 жылғы 4 мамырдағы № 296 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 17 маусымдағы № 320 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14004 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйеде 2016 жылғы 9 тамызда жарияланған).

4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Бухгалтерлік есеп жəне аудит əдіснамасы 
департаменті (А.Т.  Бектұрова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жа риялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ресми интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

5. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б. СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы ______________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы 2 тамыз

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 бұйрығына 
1-қосымша

 
Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мен бухгалтерлерді кəсіби 

сертификаттау жөніндегі ұйымдар есептілігінің тізбесі жəне мерзімділігі 

Р/с № Есептің атауы Ұсыну мерзімі
Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары

1 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, 
кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік 
ұйымдардың саны туралы есеп

есепті жылдан кейінгі жылдың 15 
ақпанына дейінгі мерзімде* 

2 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымдары мүшелерінің біліктілігін арттыру 
туралы есеп

3 Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында 
халықаралық ұйымдармен ынтамақтастық 
туралы есеп

4 Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымдарының жұмыс органдары 
құрылымының өзгергені туралы есеп
Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдар

5 Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау 
жөніндегі аккредиттелген ұйым берген жəне 
таныған сертификаттар туралы есеп

емтихан өткен күннен бастап үш ай 
ішінде танылған жəне берілген сер-
тификаттарда, сондай-ақ емтихандық 
модульге өзгертулер енгізген күннен 
бастап *

6 Пəндер бойынша өткізілген емтихандар 
туралы жəне емтихан модульдерінің өзгеруі 
туралы есеп

Ескертпе: уəкілетті орган пысықтауға жіберілген жағдайда, пысықталған есепті 5 жұмыс 
күні ішінде ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 
бұйрығына 2-қосымша

Əкімшілік деректерін жинауға арналған нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, 
кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп

20___ж. есепті кезең

Индексі: № 1 - ЧЛ (баланс).

Кезенділігі: жылдық.

(Соңы 24-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 шілде         №418         Астана қаласы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер 
органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі 

№284 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

(Соңы. Басы өткен 223-нөмірде)

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Еркін қоймалар иелерінің тізіліміне енгізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Бажсыз сауда дүкендері иелерінің тізіліміне енгізу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Өз тауарларын сақтау қоймалары иелерінің тізіліміне 
енгізу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз 
етуді тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік 

қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан бойын-

ша өтінішті;
2) кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етудің таңдаған тəсіліне бай-

ланысты кедендік баждардың, салықтардың төленуін қамтамасыз етуді растайтын мынадай 
құжаттардың бірін: 

мемлекеттік кірістер органының ақшаны уақытша орналастыру шотына ақшаның 
аударылғаны туралы төлем құжатының көшірмесін;

төлеуші мен мемлекеттік кірістер органы арасында жасалған мүліктік кепіл шартын жəне 
бағалаушының кепілдегі мүліктің нарықтық құнын бағалау туралы есебін;

кепілгер банк пен төлеуші арасында жасалған банк кепілдемесі шартын жəне банк кепілдігін;
кепілгерлік шартын; 
сақтандыру шартын табыс етеді.
Құжаттар топтамасын қабылдаған адамның тегі жəне аты-жөні, қолы, уақыты, күні қамтитын 

өтініштің көшірмесіндегі белгі көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды қабылдағанын 
растауы болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алынуы мүмкін құжаттарды 
талап етуге жол берілмейді.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кедендік баждарды төлеу мерзімдерін өзгерту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-

ынша өтініш;
Өтінішке «Кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыруды немесе бөліп төлеуді 

ұсыну туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттардың тізбесін бекіту туралы» 2015 жылғы 2 
шілдедегі № 398 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің (Нормативтік құқықтық актілердің 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11918 болып тіркелді) бұйрығымен көзделген төлеу мерзімін 
кейінге қалдыруды/бөліп төлеуді ұсынуға арналған негіздемелерді растайтын құжаттар:

төлеушіге дүлей зілзала, технологиялық апат немесе тосын күштің өзгеде мəн-жайлары 
нəтижесінде залал келтірілген кезде – өз құзыретінің шегінде мемлекеттік органдардың 
аумақтық бөлімшелерінің төтенше жағдайлар туралы жазбаша растауы;

кедендік баждарды төлеушіге республикалық бюджеттен қаржыландыру немесе тіркелген 
азаматтық-құқықтық мəміле шеңберінде орындалған жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, 
жеткізілген тауарлар) үшін төлем кідіртілген кезде – республикалық бюджеттен қаржыландыру 
немесе орындалған жұмыс көлемі (көрсетілген қызметтер, жеткізілген тауарлар) үшін төлемді 
кідірту туралы республикалық бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісінің жазбаша растауы; 

Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тез бүлінетін тауарларды əкелген 
кезде – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі бекітетін тез бүлінетін 
тауарлардың тізбесі;

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары шеңберінде тауарларды жеткізуді 
жүзеге асыру кезінде – Қазақстан Республикасының тиісті күшіне енген халықаралық 
шарттарының көшірмелері;

Еуразиялық экономикалық одағының кедендік аумағына Еуразиялық экономикалық 
одағының комиссиясы бекітетін, кедендік баждарды төлеу мерзімін кейінге қалдыру немесе 
бөліп төлеу ұсынылуы мүмкін, əкелінетін шетелдік əуе кемелерінің жəне олардың құрамдас 
бөлшектерінің жекелеген түрлерінің тізбесіне енгізілген тауарлар əкелінген кезде – Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетінің 
əкелінетін шетелдік əуе кемелерін жəне олардың құрамдас бөлшектерін авиарейстерге қызмет 
көрсеткен кезде ғана Қазақстан Республикасының авиакомпаниялары пайдаланылғандығы 
туралы жазбаша растауы;

Еуразиялық экономикалық одағының кедендік аумағына ауыл шаруашылығы қызметін не 
көрсетілген ұйымдар үшін отырғызылатын немесе егіс материалдарын, өсімдіктерді қорғау 
құралдарын, Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің Бірыңғай 
тауар номенклатурасының 8424 81, 8433 51, 8433 59 субпозициясының ауыл шаруашылығы 
техникасын жеткізуді жүзеге асыратын ұйымдар мысықтарды, иттер мен сəндік құстарды 
қоспағанда, жануарларды азықтандыру үшін тауарларды əкелген кезде – мұндай тауарларды 
əкелетін немесе ол үшін мұндай тауарларды жеткізетін ұйымның ауыл шаруашылығы қызметін 
жүзеге асыруын растайтын құжаттары;

тауарларды, оның ішінде шикізатты, материалдарды, технологиялық жабдықты, олар-
ды өнеркəсіптік қайта өңдеуде пайдалану үшін құрамдас жəне оның қосалқы бөлшектерін 
əкелген кезде:

əкелінетін шикізаттың, материалдардың, технологиялық жабдықтың, оларды өнеркəсіптік 
қайта өңдеуде пайдалану үшін құрауыштар мен оның қосалқы бөлшектерін жеткізу туралы 
сыртқы сауда шарты (келісімшарт, келісім);

əкелінетін тауарларды шикізат, материалдар, технологиялық жабдық, құрауыштар жəне 
оның қосалқы бөлшектері ретінде пайдалана отырып өндірудің технологиялық схемасы 
(өндірістің фрагменті) қоса беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын 
құжат көрсетіледі.

Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның қолы, тегі жəне аты-жөні бар 
өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды қабылдауын рас-
тауы болып табылады.

Құжаттарды мемлекеттік корпорация арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Мемлекеттік корпорация арқылы алған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы, егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға жазбаша келісімін береді.

Көрсетілетін қызметті алушыдан ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды та-
лап етуге рұқсат етілмейді.

Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру жеке басын куəландыратын құжатты 
көрсеткен кезде тиісті құжаттарды қабылдағаны туралы қолхат негізінде жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация, көрсетілетін қызметті алушы жүгінбегендіктен мерзімінде 
берілмеген құжаттардың бір айдың ішінде сақталуын қамтамасыз етеді, кейіннен оларды 
көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтау үшін береді. Көрсетілетін қызметті алушы бір ай 
өткен соң жүгінген кезде, Мемлекеттік корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші бір жұмыс күн ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті 
алушыға беру үшін жолдайды. Күні, уақыты, құжаттар топтамасын қабылдаған тұлғаның 
қолы, тегі жəне аты-жөні бар өтініштің көшірмесіне белгі қою көрсетілетін қызметті берушінің, 
Мемлекеттік корпорацияның құжаттарды қабылдауын растауы болып табылады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кедендік декларациялау жөніндегі маманның біліктілік 
аттестатын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің об-

лыстар, Астана жəне Алматы қалалары бойынша аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге:
1) еркін нысандағы өтініш;
2) кəсіби, техникалық немесе жоғары білімін растайтын құжаттың нотариалды 

куəландырылған көшірмесі;
3) 3,5х4,5 сантиметр көлеміндегі екі түрлі-түсті фотосурет;
портал арқылы:
1) ЭЦҚ қойылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
2) кəсіби, техникалық немесе жоғары білімін растайтын құжаттың нотариалды 

куəландырылған көшірмесі;
3) 3,5х4,5 сантиметр көлемінде электрондық түрдегі екі түрлі-түсті фотосурет.

Көрсетілетін қызметті алушы, көрсететін қызмет берушіге емтиханды өткізгенге дейін 3 
жұмыс күні бұрын өтініш ұсынады.

Жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттардың 
мəліметін көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйеден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде, егер Қазақстан 
Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының 
келісімін алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде: 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы – қағаз тасымалдағышындағы өтініштің 

қабылданғанын растау оның көшірмесінде құжаттардың топтамасын қабылдау уақыты мен 
күнін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы белгі бо-
лып табылады;

портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет 
көрсету нəтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.»;

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (А.М. 
Теңгебаев) заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қағаз жəне электронды түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне орналастыру жəне ресми жариялау үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң 
қолданысқа енгiзiледi. 

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
______________ Д. Абаев
2017 жылғы 17 шілде

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 14 шілде 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2017 жылғы 5 шілдедегі №418 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 
2015 жылғы 27 сəуірдегі №284 бұйрығына 5-қосымша

 
«Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1. Жалпы ережелер

1. «Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

 2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 
(бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Мемлекеттік кірістер комитетінің аудандар, қалалар 
жəне қалалардағы аудандар бойынша, арнайы экономикалық аймақтар аумақтарындағы 
аумақтық органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

 Өтініштерді қабылдауды көрсетілетін қызметті беруші:
1) қызмет көрсету орталығы арқылы;
2) «Салық төлеушінің кабинеті» (бұдан əрі – Салық төлеушінің кабинеті) веб-қосымшасы 

арқылы;
3) резидент заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу кезінде – Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің 

ұлттық тізілімі арқылы жүзеге асырады.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беруді көрсетілетін қызметті беруші:
1) қызмет көрсету орталығы арқылы;
2) Салық төлеушінің кабинеті арқылы жүзеге асырады.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері:
1) қосылған құн салығы (бұдан əрі – ҚҚС) бойынша тіркеу есебіне қою – 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде:
ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою үшін салықтық өтініш берген күннен бастап – ҚҚС бой-

ынша тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтінішті келу тəртібімен қағаз жеткізгіште немесе 
электрондық нысанда берген тұлғалар үшін;

Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
– жаңа тіркелген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары үшін;

2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару не немесе ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарудан 
бас тарту – салықтық өтініш табыс етілген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

3) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы куəлігін (бұдан əрі – ҚҚС куəлігі) ауыстыру – 3 
(үш) жұмыс күні ішінде;

4) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтудің рұқсат 
берілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат берілетін ең ұзақ уақыты – 20 
(жиырма) минут.

5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электронды (ішінара автоматтандырылған) жəне 
(немесе) қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі:
1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою;
2) ҚҚС куəлігін ауыстыру;
3) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару;
4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 

жағдайларда жəне негіздемелер бойынша ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығарудан бас тарту 
туралы дəлелді жауабы болып табылады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.

Қызметті берушіге қызметті алушы келу тəртібімен, əлде Салық төлеушінің кабинеті арқылы, 
əлде Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғалары мемлекеттік тіркелу кезінде 
жүгінген жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің 
лауазымды адамының электрондық цифрлық қолымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында Салық төлеушінің кабинетіне жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – қызметті алушы) тегін 
негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 

демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру 13.00-ден 14.30-ға 
дейінгі түскі үзілісті ескере отырып сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезекпен көрсетіледі, алдын ала жазылу талап етілмейді, 
жеделдетілген қызмет көрсету көзделмеген; 

2) Салық төлеушінің кабинеті – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 
техникалық үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініштер мен мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (резидент заңды тұлғалар, Қазақстан Республикасындағы 
қызметін филиалдар, өкілдіктер арқылы жүзеге асыратын резидент еместер, дара кəсіпкерлер) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою, ҚҚС куəлігін ауыстыру, ҚҚС бойынша тіркеу есебінен 

шығару үшін – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша салықтық өтініш;

2) ҚҚС бойынша тіркеу есебінен шығару үшін – ҚҚС бойынша тарату декларациясы;
Салық төлеушінің кабинетіне:
электрондық құжат нысанындағы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

қосымшаға сəйкес салықтық өтініш – ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою үшін; 
Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне:
 «ҚҚС төлеуші ретінде тіркеу» белгісін қоя отырып заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

туралы өтініш.
Қызметті берушіге шағымданған кезде, құжаттар пакетін қабылдаған күні мен уақытын 

көрсетумен, қызметті алушыға құжаттардың қабылданғаны туралы белгімен талон беріледі.
Салық төлеушінің кабинеті арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушыға 

мемлекеттік қызметті алу үшін жолданған сұрау салудың қабылданғаны туралы мəлімет 
жолданады.

10. Егер «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі)» Қазақстан Республикасы Кодексінің 571 бабының 4-тармағымен көзделген ҚҚС бой-
ынша тіркеу есебінен шығару кезінде бір мезгілде мынадай шарттар сақталмаса:

салықтық өтініш берген жылдың алдындағы күнтізбелік жыл үшін көрсетілетін қызметті 
алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік 
көрсеткіштің 30000 еселенген мөлшерінен асып түссе;

салықтық өтініш берілген ағымдағы күнтізбелік жылдың бастапқы кезеңі үшін көрсетілетін 
қызметті алушының салық салынатын айналымының мөлшері республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болған айлық есептік 
көрсеткіштің 30000 еселенген мөлшерінен асып түссе, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту үшін негіздемелер болып табылады.

3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша Министрліктің, көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдар жазбаша түрде:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша Министрлік басшысының не оны алмастыратын адамның атына;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекен-
жайлар бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына беріледі.

Шағымда:
1) Жеке тұлғаның – тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, байланыс телефондары 

көрсетіледі;
2) Заіды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс номірі мен күні көрсетіледі.
Шағым қызметті алушымен қол қойылуы қажет.
Қызметтті алушы шағымында оның тегі мен аты-жөні, пошталық мекенжайы, күні көрсетілуі 

қажет.
Қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орны 

көрсетіле отырып, Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Министрліктің, көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 15 (он бес) 
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

«Электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға болады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

4. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің: www.kgd.gov.kz, Министрліктің: www.minfin.gov.kz интернет-ресурстарында 
орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған кезде, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті электрондық нысанда Салық төлеушінің кабинеті арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне мəртебесі 
туралы ақпаратты Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде 
алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығының байланыс телефондары: 8-800-080-7777, 1414.
 

«Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 17 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15502 
болып енгізілді.

Ұсынатындар: бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары бойынша тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейінгі мерзімде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік 
ұйымдардың саны туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада 
келтірілген.

Жыл____________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН ___________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы __________________________

Бухгалтерлер мен кəсіби бухгалтерлердің саны туралы мəліметтер 

№ 

Ж
СН

Т.
А.
Ə

. (
бо
лғ
ан

 ке
зд
е)

Мекенжайы Кəсіби бухгалтер 
сертификаты 

Ен
ге
н 
кү
ні

Ш
ық
қа
н 
кү
ні

Бухгалтер-
лердің кəсіби 
ұйымындағы 
мүшелік 
билеті не-
месе оның 
мүшелігін 
растайтын 
құжаттың 
нөмірі

Қазақстан 
Республикасы 

Қаржы 
министрлігінің 
Консультативтік 
орган құрамына 
өкілеттік тура-
лы ақпарат

өңір

толық ме-
кенжайы, 
телефоны, 
электрондық 
мекенжайы

нө
мі
рі

бе
рі
лг
ен

 
кү
ні

сертифи-
кат берген 
ұйымның 
атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы мəліметтер

 № 

Бу
хг
ал

-т
ер
лі
к 

ұй
ым

ны
ң 
БС

Н
Бу
хг
ал

-т
ер
лі
к 

ұй
ым

ны
ң 
ат
ау
ы

Ба
сш

ыс
ын

ың
 Ж

СН
Ба

сш
ыс

ын
ың

 Т
.А

.Ə
. 

(б
ол
ға
н 
ке
зд
е)

Заңды мекенжайы Тұрақты мекен-
жайы 

Ен
ге
н 
кү
ні

Ш
ық
қа
н 
кү
ні

Бухгалтер-
лердің кəсіби 
ұйымындағы 
мүшелік билеті 
немесе оның 
мүшелігін 
растайтын 
құжаттың 
нөмірі

өңір

қала/аудан, 
мекенжайы, 
телефоны, 
электрондық 
мекенжайы

өңір

қала/ район, 
мекен жайы, 
телефоны, 
электрондық 
мекенжайы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________ _______________
                                 қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, 
кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп» əкімшілік 

деректерін жинауға арналған нысанға қосымша

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) 
бухгалтерлердің, кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны 

туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, кəсіби 
бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп» нысан «Бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 
20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына сəйкес əзірленген.

2. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымына енген (шыққан) бухгалтерлердің, 
кəсіби бухгалтерлердің жəне бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы есеп» нысан Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне электрондық форматта 
аккредиттелген кəсіби ұйымдармен ұысынылады.

3. Нысан мынадай түрде толтырылады:
 «Бухгалтерлер мен кəсіби бухгалтерлердің саны туралы мəліметтер» кестесінде: 
нысанның 1-бағанында нөмір ретімен көрсетіледі; 
нысанның 2-бағанында жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі; 
нысанның 3-бағанында аты, тегі, əкесінің аты (болған кезде) көрсетіледі;
«Мекенжайы» нысанының 4, 5- бағандарда мекенжайы, оның ішінде өңір, толық мекенжайы, 

телефон, электрондық мекенжайы көрсетіледі; 
нысанның 6, 7, 8- бағандарда «Кəсіби бухгалтердің сертификаты», оның ішінде нөмірі, 

берілген күні, сертификат берген ұйымның атауы; 
нысанның 9-бағанында енген күні көрсетіледі;
нысанның 10-бағанында шыққан күні көрсетіледі;
нысанның 11-бағанында бухгалтерлердің кəсіби ұйымына мүшелікті растайтын билеті не-

месе оның мүшелігін растайтын құжаттың нөмірі көрсетіледі;
нысанның 12-бағанында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Консультативтік 

орган құрамына өкілеттік беру туралы ақпарат көрсетіледі.
 «Бухгалтерлік ұйымдардың саны туралы мəліметтер» кестесінде:
нысанның 1-бағанында реттік саны көрсетіледі;
нысанның 2-бағанында бухгалтерлік ұйымның БСН көрсетіледі;
нысанның 3-бағанында бухгалтерлік ұйымның атауы көрсетіледі;
нысанның 4-бағанында басшының жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
нысанның 5-бағанында басшының тегі, аты жəне əкесінің аты (болған кезде) көрсетіледі;
нысанның 6, 7- бағандарда «Заңды мекенжайы», оның ішінде өңір, қала/аудан, мекенжайы, 

телефоны, электрондық мекенжайы көрсетіледі;
нысанның 8, 9- бағандарда «Тұрақты мекенжайы», оның ішінде өңір, қала/район, мекен-

жайы, телефоны, электрондық мекенжайы көрсетіледі;
нысанның 10-бағанында енген күні көрсетіледі;
нысанның 11-бағанында шыққан күні көрсетіледі;
нысанның 12-бағанында Мүшелік билеттің нөмірі немесе Бухгалтерлердің кəсіби ұйымына 

мүшелікті растайтын құжаттың нөмірі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы 
№ 467 бұйрығына 3-қосымша

Əкімшілік деректерін
жинауға арналған нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мүшелерінің 
біліктілігін арттыру туралы есеп

 20___ж. есепті кезең

Индексі: № Ф – 2 ПК.

Кезенділігі: жылдық.

Ұсынатындар: бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары бойынша тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 15 ақпанына дейінгі мерзімде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымдары мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған 
нысанға қосымшада келтірілген.

Жыл____________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның БСН ___________________________________
Кəсіби аудиторлық ұйымның атауы __________________________

№ Кəсіби 
бухгал-
тердің 
ЖСН

Кəсіби 
бухгал-
тердің 
Т.А.Ə. 

(болған 
кезде)

Кəсіби 
бухгалтер 
серти-
фика-
тының 
нөмірі

Кəсіби 
бухгалтер 
серти-
фикатын 
берілген 
күні

Білік-
тілікті 
артты-
руды 
жүр-
гізген 
нысан

Білік-
тілікті 

арттыру-
ды жүр-
гізген 
орны

Біліктілік-
ті арт-
тыруды 
жүргізген 
ұйымның 
БСН

Білік-тілікті 
арт-

тыруды 
жүргізген 
ұйымның 
атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кестенің жалғасы

«Халықаралық 
қаржылық 

есептілік стан-
дарттарына 

сəйкес 
бухгалтерлік 

есеп» пəні бой-
ынша 

сағат саны

«Халықаралық 
қаржылық 

есептілік стан-
дарттарына  

сəйкес  бухгал-
терлік  есеп» 
пəні бойынша 
сертифиат 

күні

«Салық 
жəне 
салық 
салу» 
пəні 

бойынша 
сағат саны

«Салық
жəне салық 
салу» пəні 
бойынша 
сертификат

 күні

«Азамат-
тық 

құқық» 
пəні 

бойынша
 сағат 
саны

«Салық 
жəне 
салық 
салу» 
пəні 

бойын-
ша  сер-
тификат

 күні

Қосым-
ша 
сағат 
саны

10 11 12 13 14 15 16

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________ _______________
      қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мүшелерінің біліктілігін 
арттыру туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымша

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мүшелерінің біліктілігін арттыру 
туралы есеп» нысанын толтыру жөнінде түсіндірме

1. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мүшелерінің біліктілігін арттыру тура-
лы есеп» нысаны «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары мүшелерінің біліктілігін артты-
ру туралы есеп» нысанын бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары электрондық 
форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне 
ұсынады. Нысанға бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымының басшысы қол қояды. 
Есептің электрондық форматы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі мерзімде 
қалыптастырылады.

3. Нысан мынадай тəртіппен толтырылады:
нысанның 1-бағанында реттік саны көрсетіледі;
нысанның 2-бағанында кəсіби бухгалтердің жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
нысанның 3-бағанында кəсіби бухгалтердің тегі, аты жəне əкесінің аты (болған кезде) 

көрсетіледі;
нысанның 4-бағанында кəсіби бухгалтердің сертификатының нөмірі көрсетіледі;
нысанның 5-бағанында кəсіби бухгалтердің сертификаты берілген күн көрсетіледі;
нысанның 6-бағанында біліктілікті арттыру нысаны көрсетіледі;
нысанның 7-бағанында біліктілікті арттыру орны көрсетіледі;
нысанның 8-бағанында біліктілікті арттыруды жүргізген ұйымның БСН көрсетіледі;
нысанның 9-бағанында біліктілікті арттыруды жүргізген ұйымның атауы көрсетіледі;
нысанның 10-бағанында «Халықаралық қаржылық есептілік стандартарына сəйкес 

бухгалтерлік есеп» пəні бойынша сағат саны көрсетіледі;
нысанның 11-бағанында «Халықаралық қаржылық есептілік стандартарына сəйкес 

бухгалтерлік есеп» пəні бойынша сертификат күні көрсетіледі;
нысанның 12-бағанында «Салық жəне салық салу» пəні бойынша сағат саны көрсетіледі;
нысанның 13-бағанында «Салық жəне салық салу» пəні бойынша сертификат күні 

көрсетіледі;
нысанның 14-бағанында «Азаматтық құқық» пəні бойынша сағат саны көрсетіледі;
нысанның 15-бағанында «Салық жəне салық салу» пəні бойынша сертификат күні 

көрсетіледі;
 нысанның 16-бағанында қосымша сағат саны көрсетіледі.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 
бұйрығына 4-қосымша

Əкімшілік деректерін
жинауға арналған нысан

Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастық туралы есеп

 20___ж. есепті кезең
Индексі: № Ф – 3 МС.

Кезенділігі: жылдық.

Ұсынатындар: Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары бойынша тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі мерзімде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында 
халықаралық ұйымдармен ынтамақтастық туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған 
нысанға қосымшада келтірілген.

Жыл_______________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының БСН ___________________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының атауы __________________________

р/с
№

Ынтымақтастықтың мазмұны 
мен нысаны

Халық-
аралық 

қаржылық 
есептілік 

стандартта-
ры бойынша 
комитет

Халық-
аралық 

бухгалтер-
лер феде-
рациясы 

Біріккен Ұлтар 
Ұйымының 
Сауда жəне 

даму жөніндегі 
конферен-

циясының есеп 
жəне есептілік 
стандартта-
ры бойынша 
Үкімет-аралық 
жұмыс тобы

Басқа 
халық-
аралық 
ұйымдар

Ия /
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

Ия/
Жоқ

толық 
жазу

1 Тиісті органдарда өкілдерінің 
болуы

2 Стандарттар жобалары 
бойынша ұсыныстар мен 
ескертулерді жолдау

3 Рұқсатты талап ететін 
мəселелерді қою, стан-
дарттарды түсіндіру үшін 
сұраулар жіберу

4 Ұлттық шаруашылық субьек-
ті лерімен стандарттардың 
сынамалық қолдануын жүргізу

(Соңы 23-бетте) 5 Бірлесіп конференция, се-
минарлар, симпозиумдар, 
конгресстер өткізу

6 Персоналды ұсыну
7 Ынтамақтас-

тықтың басқа 
да түрлері 
(қандай екенін 
көрсету)

Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________ _______________
   қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен 
ынтамақтастық туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға қосымша

«Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен 
ынтамақтастық туралы есеп» нысанын толтыру жөнінде түсіндірме

1. «Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен ынтамақтастық 
туралы есеп» нысаны «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына 
сəйкес əзірленді.

2. «Бухгалтерлік есеп пен есептілік саласында халықаралық ұйымдармен ынтамақтастық 
туралы есеп» нысанын бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары электрондық 
форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне 
ұсынады. Нысанға бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымының басшысы қол қояды. 
Есептің электрондық форматы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі мерзімде 
қалыптастырылады.

3. Нысан мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
2-бағанда ынтымақтастықтың мазмұны мен нысаны көрсетіледі;
тиісті органдарда өкілдерінің болуы;
стандарттар жобалары бойынша ұсыныстар мен ескертулерді жолдау;
стандарттарды түсіндіру үшін сауалдар жіберу, шешуді талап ететін мəселелерді қою;
ұлттық шаруашылық субьектілерінің стандарттарды сынамалық қолдануын жүргізуі;
бірлесіп конференция, семинарлар, симпозиумдар, конгресстер өткізу;
персоналды ұсыну;
ынтамақтастықтың басқа да түрлері (қандай екенін көрсету) көрсетіледі;
3, 4-бағандарда халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жөніндегі комитеті, оның 

ішінде ия/жоқ, толық жазу көрсетіледі;
5, 6-бағандарда Халықаралық бухгалтерлер федерациясы, оның ішінде ия/жоқ, толық 

жазу көрсетіледі;
7, 8-бағандарда Біріккен Ұлтар Ұйымының Сауда жəне даму жөніндегі конференциясының 

есеп жəне есептілік стандарттары жөніндегі үкіметаралық жұмыс тобы, оның ішінде ия/жоқ, 
толық жазу көрсетіледі;

9, 10-бағандарда басқа халықаралық ұйымдар, оның ішінде ия/жоқ, толық жазу көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 
бұйрығына 5-қосымша

Əкімшілік деректерін
жинауға арналған нысан

Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары 
құрылымының өзгергені туралы есеп

 20___ж. есепті кезең
Индексі: № Ф – 4 МО.

Кезенділігі: жылдық.

Ұсынатындар: бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары бойынша тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі мерзімде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби 
ұйымдарының жұмыс органдары құрылымының өзгергені туралы есеп» əкімшілік деректерін 
жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген.

Жыл_______________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының БСН ___________________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйымының атауы __________________________
Бухгалтерлердің кəсіби ұйым басшысының 
Т.А.Ə. (болған кезде) ___________________________________
ЖСН________________
Сайланған (тағайындалған) күні мен мерзімі ____________________

Р/с 
№

Бөлімшенің атауы Бөлімше 
басшысының 
лауазымы

Бөлімше 
басшысының 

ЖСН

Басшының 
Т.А.Ə. 

(болған 
кезде)

Байланыс 
теле-
фоны

Элек-
трондық 
мекен-
жайы

1 2 3 4 5 6 7
1 Халықаралық 

қаржылық есептілік 
стандарттары бой-
ынша

2 Бухгалтерлердің 
біліктілігін арттыру 
бойынша 

3 Этика мəселесі 
бойынша

4 Дауларды 
қарастыру бой-
ынша 

5 Басқа органдар
Бухгалтерлердің аккредиттелген 
кəсіби ұйымының басшысы ____________ _______________
       қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары 
құрылымының өзгергені туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға 

қосымша

«Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары 
құрылымының өзгергені туралы есеп» нысанын толтыру жөнінде түсіндірме

1. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары құрылымының 
өзгергені туралы есеп» нысаны «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына 
сəйкес əзірленді.

2. «Бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдарының жұмыс органдары құрылымының 
өзгергені туралы есеп» нысанын бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіби ұйымдары электрондық 
форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетіне 
ұсынады. Есептің электрондық форматы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі 
мерзімде қалыптастырылады.

3. Нысан мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
2-бағанда бөлімшенің атауы, оның ішінде:
халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша;
бухгалтерлердің біліктілігін арттыру бойынша;
этика мəселелері бойынша;
дауларды қарастыру бойынша;
басқа органдар;
3-бағанда бөлімше басшысының лауазымы көрсетіледі;
4-бағанда басшының жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
5-бағанда басшының тегі, аты жəне əкесінің аты (болған кезде) көрсетіледі;
6-бағанда байланыс телефоны көрсетіледі;
7-бағанда электрондық мекен-жайы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы 
№ 467 бұйрығына 6-қосымша

Əкімшілік деректерін
жинауға арналған нысан

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне 
берген сертификаттар туралы есеп

 20___ж. есепті кезең

Индексі: № Ф – 5 СЕРТ.

Кезенділігі: жылдық.

Ұсынатындар: бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдар 
тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: емтихандар өткен, танылған жəне берілген сертификаттар күнінен 
бастап, сондай-ақ емтихандық модульдерге өзгерістер енгізген күннен бастап үш ай ішінде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау 
жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне берген сертификаттар туралы есеп» əкімшілік 
деректерін жинауға арналған нысанға қосымшада келтірілген. 

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымының 
БСН ___________________________________

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымының атауы 
__________________________

Жыл ______________

Тоқсан ______________

№ 

Т.
А.
Ə

. (
бо
лғ
ан

 ке
зд
е)

Ж
СН

«Аудитор» 
біліктілік 

куəлігінің болуы

Сертификатталған 
алқа бухгалтерлері 
қауымдастығының 

бойынша 
сертификаттың 

болуы

Ха
лы

қа
ра
лы

қ қ
ар
жы

лы
қ 

ес
еп
тіл

ік 
ст
ан
да
рт
та
ры

-н
а 

сə
йк
ес

 б
ух
га
лт
ер
лі
к е

се
п 

(и
я/
жо

қ)

Са
лы

қ ж
əн
е 
са
лы

қ с
ал
у 

(и
я/
жо

қ)

Аз
ам

ат
ты

қ қ
ұқ
ық

 (и
я/
жо

қ)

Кəсіби 
бух-

галтер 
сертифи-
каты

Кə
сіб

и 
бу
хг
ал
те
р 
се
рт
иф

и-
ка

-
ты

н 
ал
у 
ор
ны

 

Нө
мі
рі

Бе
рі
лг
ен

 кү
ні

Нө
мі
рі

Бе
рі
лг
ен

 кү
ні

Кі
м 
бе
рд
і

Нө
мі
рі

Бе
рі
лг
ен

 кү
ні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ескертпе: есепті кезеңдегі кəсіби бухгалтерлерге кандидаттардың, сондай-ақ кəсіби бух-
галтер сертификатын алған кəсіби бухгалтерлердің

Т.А.Ə. (болған кезде) көрсетіледі

Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау
бойынша аккредиттелген ұйымының басшысы ____________ _______________
               қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған 
жəне берген сертификаттар туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған 

нысанға қосымша

«Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне 
берген сертификаттар туралы есеп» нысанын толтыру жөнінде түсіндірме

1. «Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне 
берген сертификаттар туралы есеп» нысаны «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк ту-
ралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 
15) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2. «Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым таныған жəне 
берген сертификаттар туралы есеп» нысанын бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі 
аккредиттелген ұйым электрондық форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне 
ұсынады. Есептің электрондық форматы есепті жылдан кейінгі жылдың 15 наурызына дейінгі 
мерзімде қалыптастырылады.

3. Нысан мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
2-бағанда тегі, аты, болған кезде əкесінің аты көрсетіледі* (кəсіби бухгалтерлерге 

кандидаттардың, сондай-ақ есепті кезеңде кəсіби бухгалтердің сертификатын алған кəсіби 
бухгалтерлердің Т.А.Ə.);

3-бағанда жеке сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
4, 5, 6-бағандарда «аудитор» біліктілік куəлігінің болуы, оның ішінде: нөмірі, берілген күні, 

кім бергені көрсетіледі;
7, 8-бағандарда Сертификатталған алқа бухгалтерлері қауымдастығының сертификаттың 

болуы, оның ішінде нөмірі, берілген күні көрсетіледі;
9-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес бухгалтерлік есеп 

(ия/жоқ) көрсетіледі;
10-бағанда салық жəне салық салу (ия/жоқ) көрсетіледі;
11-бағанда азаматтық құқық (ия/жоқ) көрсетіледі;
12, 13-бағандарда кəсіби бухгалтердің сертификаты, оның ішінде нөмірі, берілген күні 

көрсетіледі;
14-бағанда кəсіби бухгалтер сертификатын алу орны көрсетіледі.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 467 
бұйрығына 7-қосымша

Əкімшілік деректерін
жинауға арналған нысан

Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің
 өзгеруі туралы есеп

 20 ___ жылғы есепті кезең
Индексі: № Ф – ЭКЗ.

Кезенділігі: жылдық.

Ұсынатындар: бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымдар 
тапсырады.

Қайда тапсырылады: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік 
аудит комитетіне.

Тапсыру мерзімі: емтихандар өткен, танылған жəне берілген сертификаттар күнінен 
бастап, сондай-ақ емтихандық модульдерге өзгерістер енгізген күннен бастап үш ай ішінде.

Ескертпе: есепті толтыру бойынша түсіндіру «Пəндер бойынша өткізілген емтихандар 
туралы жəне емтихандық модульдердің өзгеруі туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға 
арналған нысанға қосымшада келтірілген. 

Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық 
модульдердің өзгеруі туралы есеп
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына 
сəйкес бухгалтерлік есеп

2 Салық жəне салық салу
3 Азаматтық құқық

Емтихандық модульдердің өзгеруі туралы есеп
р/с 
№

Пəндер бойынша ем-
тихан модульдерінің 

атауы

Өзгерістер енгізу 
үшін негіз

Өзгеріс енгізу 
күні

Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігіне ұсыну 

күні
1 2 3 4 5

 Бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау
бойынша аккердиттелген ұйымының басшысы ____________ _______________ 
              қолы (Т.А.Ə. (болған кезде)

«Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің 
өзгеруі туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға арналған нысанға 

қосымша

«Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің 
өзгеруі туралы есеп» нысанын толтыру жөнінде түсіндірме

1. «Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің өзгеруі 
туралы есеп» нысаны «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы 5-тармағының 15) тармақшасына 
сəйкес əзірленді.

2. «Пəндер бойынша өткізілген емтихандар туралы жəне емтихандық модульдердің өзгеруі 
туралы есеп» нысанын бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйым 
электрондық форматта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсынады. Нысанға 
бухгалтерлерді кəсіби сертификаттау жөніндегі аккредиттелген ұйымның басшысы қол қояды. 
Есептің электрондық форматы емтихандар өткен, танылған жəне берілген сертификаттар 
күнінен бастап, сондай-ақ емтихандық модульдерге өзгерістер енгізген күннен бастап үш ай 
ішінде қалыптастырылады. Осы нысанды жүргізудің негізгі міндеті Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік заңнамасын сақтауға мониторингті жүзеге асыру болып табылады.

3. Нысан мынадай тəртіппен толтырылады:
1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
2-бағанда пəннің атауы, оның ішінде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына 

сəйкес бухгалтерлік есеп;
салық жəне салық салу;
азаматтық құқық көрсетіледі;
3-бағанда өткізілген орны (өңір) көрсетіледі;
4-бағанда өткізілген емтихан саны көрсетіледі;
5-бағанда бір емтиханның орташа құны көрсетіледі;
6-бағанда өткізілген оқыту курстарының саны көрсетіледі;
7-бағанда оқытудың орташа құны (болған кезде) көрсетіледі;
8-бағанда қайта тапсырылған емтихан саны көрсетіледі;
9-бағанда емтиханды қайта тапсырудың орташа құны көрсетіледі.
Емтихандық модульдердің өзгеруі туралы есепте:
1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
2-бағанда пəндер бойынша емтихан модульдерінің атауы көрсетіледі;
3-бағанда өзгерістер енгізу үшін негіз көрсетіледі;
4-бағанда өзгеріс енгізу күні көрсетіледі;
5-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне ұсыну күні көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 6 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15614 
болып енгізілді.


