Қорытындылар жайлы хаттама
Шақырудың № 786641
Шақырудың атауы: Желілік пен серверлік құрал - жабдықты және бағдарламалық қамтамасыз
ету/Приобретение активного сетевого и
серверного оборудования и программного обеспечения
Тапсырыс берушінің өкілі және ұйымдастырушының өкілі туралы ақпарат:
№

Аты-жөні

Лауазымы

Рөлі

1

ЖАЙСАНОВА ДИНАРА
САТТАЛЫЕВНА

Эксперт

Тапсырыс берушінің өкілі

2

КОКИЕВ АСХАТ АХМЕТОВИЧ

Менеджер
финансово-экономического
отдела

Ұйымдастырушының өкілі

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

Қолдану негізі

Сатып алу
нысанының түрі

Сатып алуларға
бөлінген сома,
теңге

Программное обеспечение

32-баптың 2)-тармағы конкурс
тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
өтпеді деп танылса, жүргізілуі
мүмкін. Осы ереже конкурс
тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жарамсыз деп
танылған жағдайларға
қолданылмайды.

Товар

10 351 785.71

Шақырылған өнім беруші туралы ақпарат:
№

1

Жабдықтаушының
атауы

"Artcomstars"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

БСН (ЖСН)

13024001966
8

Өнім берушінің баға ұсынысы туралы ақпарат:

Өкілдің аты-жөні

КОСМУРЗИН НУРЛАН
НУСКАБАЕВИЧ

Деректемелері

Мекен-жайы: Қазақстан,
Астана қ., Проспект ЖЕНИС
79Б 402
КБе: 17
БСН: KCJBKZKX
ЖСК: KZ238560000006969902
Банктің аты: "Банк
ЦентрКредит" АҚ

Бөлінген сома

Жабдықтаушының
бағасы

Конкурстық баға ұсынысын
ұсынған уақыты мен күні

10351785.71

10351785.71

05.05.2015 17:00:53

Біліктілік талаптарына сәйкестік/сәйкессіздік нәтижелері:
Шақырылған
өнім берушінің
атауы

"Artcomstars"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі

Ұйымдастыру
шының өкілі

Ұйымдасты
рушы
өкілінің
шешімі

КОКИЕВ
АСХАТ
АХМЕТОВИЧ

Жіберілген

Сәйкессіздік себебі

Негіздеме (ауытқыған
жағдайда көрсетілетіді)

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

Тапсырыс берушінің өкілі

ЖАЙСАНОВА ДИНАРА
САТТАЛЫЕВНА
қолы

Ұйымдастырушының өкілі

КОКИЕВ АСХАТ АХМЕТОВИЧ
қолы
Күні және уақыты

05.05.2015
17:59:36

Протокол об итогах
№ приглашения 786641
Наименование приглашения: Желілік пен серверлік құрал - жабдықты және бағдарламалық
қамтамасыз ету/Приобретение активного сетевого и
серверного оборудования и программного обеспечения
Информация о представителе заказчика и представителе организатора:
№

ФИО

Должность

Роль

1

ЖАЙСАНОВА ДИНАРА
САТТАЛЫЕВНА

Эксперт

Представитель заказчика

2

КОКИЕВ АСХАТ АХМЕТОВИЧ

Менеджер
финансово-экономического отдела

Представитель
организатора

№ лота 1
Наименование лота: Программное обеспечение
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Обоснование применения

Вид предмета
закупки

Сумма, выделенная для
закупки, тенге

Программное обеспечение

п.2) ст.32 государственные
закупки способом конкурса
признаны несостоявшимися.
Настоящее положение не
распространяется на случаи,
когда государственные
закупки способом конкурса
были признаны
недействительными в
соответствии с законами
Республики Казахстан.

Товар

10 351 785.71

Информация о приглашенном поставщике:
№

1

Наименование
поставщика

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Artcomstars"

БИН (ИИН)

1302400196
68

Ф.И.О. представителя

КОСМУРЗИН НУРЛАН
НУСКАБАЕВИЧ

Реквизиты

Адрес: Казахстан, г.Астана,
Проспект ЖЕНИС 79Б 402
КБе: 17
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ238560000006969902
Название банка: АО "Банк
ЦентрКредит"

Информация о ценовом предложении поставщика:
Выделенная сумма

Цена поставщика

Дата и время представления

конкурсного ценового предложения
10351785.71

10351785.71

05.05.2015 17:00:53

Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям:
Наименование
приглашенного
поставщика

Представит
ель
организатор
а

Решение
представите
ля
организатор
а

Товарищество с
ограниченной
ответственность
ю "Artcomstars"

КОКИЕВ
АСХАТ
АХМЕТОВИ
Ч

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
"Artcomstars".

Представитель заказчика

ЖАЙСАНОВА ДИНАРА
САТТАЛЫЕВНА
подпись

Представитель организатора

КОКИЕВ АСХАТ
АХМЕТОВИЧ
подпись
Дата и время

05.05.2015
17:59:36

