Қорытындылар жайлы хаттама
Шақырудың № 790825
Шақырудың атауы: Спорттық жабдықтар/Спортивные формы
Тапсырыс берушінің өкілі және ұйымдастырушының өкілі туралы ақпарат:
№

Аты-жөні

Лауазымы

Рөлі

1

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Заведующая спорткомплексом

Тапсырыс берушінің өкілі

2

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Заведующая спорткомплексом

Ұйымдастырушының өкілі

Лот нөмірі 1
Лоттың атауы: Ветровка мужская
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Ветровка мужская

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

278 425.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

Жабдықтаушының
атауы

1

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

Өкілдің аты-жөні

13034000107
4

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Деректемелері

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17

БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ
Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

7955

7955

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 2
Лоттың атауы: Ветровка мужская
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Ветровка мужская

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

116 550.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

3330

3330

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 3
Лоттың атауы: Шорты трикотажные
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Шорты трикотажные

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

422 400.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

1760

1760

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 4
Лоттың атауы: Шорты трикотажные
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Шорты трикотажные

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

422 400.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

1760

1760

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 5
Лоттың атауы: Костюм спортивный
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Костюм спортивный

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

777 000.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

7770

7770

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 6
Лоттың атауы: Футболка
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Футболка

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

537 600.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

2240

2240

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 7
Лоттың атауы: Футболка
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Футболка

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

537 600.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

2240

2240

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 8
Лоттың атауы: Гетры
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Гетры

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

311 760.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

1299

1299

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 9
Лоттың атауы: Шорты
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Шорты

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

36 480.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

3040

3040

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 10
Лоттың атауы: Форма футбольная
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Форма футбольная

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

67 200.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

4800

4800

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 11
Лоттың атауы: Форма футбольная
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Форма футбольная

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

60 480.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

4320

4320

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Лот нөмірі 12
Лоттың атауы: Свитер тренировочный
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Тауар (жұмыс, қызметтің) атауы

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Свитер тренировочный

32-баптың 1) тармағы қандай да
бiр өнім берушіден тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтердi сатып алған
мемлекеттік кәсіпорында, дауыс
беретін акцияларының (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) елу
және одан да көп пайызы
мемлекетке тиесілі заңды тұлғада
және олармен үлестес заңды
тұлғада қолда бар тауарлармен,
жабдықтармен, технологиямен,
жұмыстармен немесе
көрсетілетін қызметтермен
бiрiздендiру, стандарттау немесе
үйлесiмдiлiгiн қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол өнім
берушіден басқа да сатып алуды
жүргiзу қажеттiгi туындаса.

Товар

51 840.00

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Premier football"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13034000107
4

Өкілдің аты-жөні

Деректемелері

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Мекен-жайы: Қазақстан,
Алматы қ., Улица А.
ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ428560000005854351
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:
Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

4320

4320

28.05.2015 20:00:13

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:

Шақырылған
өнім берушінің
атауы

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

"Premier football"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

НУРМУХАНО
ВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

Шақырылған өнім беруші "Premier football" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Электрондық сатып алу арқылы
бір көзден алу» тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу шешілді.

Тапсырыс берушінің өкілі

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА
қолы

Ұйымдастырушының өкілі

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА
қолы
Күні және уақыты

02.06.2015
10:48:26

Протокол об итогах
№ приглашения 790825
Наименование приглашения: Спорттық жабдықтар/Спортивные формы
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

ФИО

Должность

Роль

1

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Заведующая спорткомплексом

Представитель заказчика

2

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА

Заведующая спорткомплексом

Представитель
организатора

№ лота 1
Наименование лота: Ветровка мужская
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Ветровка мужская

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

278 425.00

БИН (ИИН)

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

1303400010
74

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX

ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

"Premier football"

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

7955

7955

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

Причина несоответствия

Обоснование
(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 2
Наименование лота: Ветровка мужская
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Ветровка мужская

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

116 550.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

3330

3330

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 3
Наименование лота: Шорты трикотажные
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Шорты трикотажные

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

422 400.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

1760

1760

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 4
Наименование лота: Шорты трикотажные
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Шорты трикотажные

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

422 400.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

1760

1760

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 5
Наименование лота: Костюм спортивный
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Костюм спортивный

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

777 000.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

7770

7770

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 6
Наименование лота: Футболка
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Футболка

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

537 600.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

2240

2240

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 7
Наименование лота: Футболка
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Футболка

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

537 600.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

2240

2240

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 8
Наименование лота: Гетры
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Гетры

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

311 760.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

1299

1299

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 9
Наименование лота: Шорты
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Шорты

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

36 480.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

3040

3040

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 10
Наименование лота: Форма футбольная
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Форма футбольная

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

67 200.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

4800

4800

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 11
Наименование лота: Форма футбольная
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Форма футбольная

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

60 480.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

4320

4320

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

№ лота 12
Наименование лота: Свитер тренировочный
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Свитер тренировочный

п.1) ст.32 у государственного
предприятия, юридического
лица, пятьдесят и более
процентов голосующих акций
(долей участия в уставном
капитале) которых
принадлежат государству, и
аффилиированного с ними
юридического лица,
закупившего товары, работы,
услуги у какого-либо
поставщика, возникает
необходимость произвести у
того же поставщика другие
закупки в целях унификации,
стандартизации или
обеспечения совместимости с
имеющимися товарами,
оборудованием, технологией,
работами или услугами.

Товар

51 840.00

Ф.И.О. представителя

Реквизиты

ВОЛОДЧЕНКО ДМИТРИЙ
СЕРГЕЕВИЧ

Адрес: Казахстан, г.Алматы,
Улица А. ГРИБОЕДОВА 91а
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ428560000005854351
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Premier football"

БИН (ИИН)

1303400010
74

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления
конкурсного ценового предложения

4320

4320

28.05.2015 20:00:13

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование

Представит

Решение

Причина несоответствия

Обоснование

приглашенного
поставщика

ель
организатор
а

представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Premier
football"

НУРМУХАН
ОВА САРА
ОРАЗБАЕВ
НА

Допущен

(указывается в случае
отклонения)

Решено заключить договор о государственных закупках способом «Из одного источника посредством
электронных закупок» с приглашенным поставщиком Товарищество с ограниченной ответственностью "Premier
football".

Представитель заказчика

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА
подпись

Представитель организатора

НУРМУХАНОВА САРА
ОРАЗБАЕВНА
подпись
Дата и время

02.06.2015
10:48:26

