
 

 

 

 

Семинар бағдарламасы 

• «2022 жылы Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар» 

1 күн 

09.45-10.00 Қатысушыларды тіркеу. 

10.00-10.15 Порталдың сыртқы беті. Қызмет саласына сәйкес сатып алу мониторингі. 

10.15-10.30 Тапсырыс берушінің жылдық жоспарына ӛзгерістерді/толықтыруларды жоспарлау,  

                  бекіту және енгізу. Мемлекеттік сатып алудан бас тарту. 

10.30-10.40 Бір ұйымдастырушы арқылы орталықтандырылған сатып алулар. Бір ұйымдастырушы  

                  ӛткізетін ТЖҚ-ның жаңартылған тізімі. 

10.40-10.55 «Баға ұсыныстарын сұрату» сатып алу тәсілін ұйымдастыру/ӛткізу/қатысу.  

                  (Ӛтінімді/шартты орындауды қамтамасыз ету. Демпингтік бағаны анықтау тәртібі). 

10.55-11.05 «Ӛткізілмеген сатып алулар бойынша бір кӛзден сатып алу» тәсілін  

                  ұйымдастыру/ӛткізу/қатысу. (Қолдану себептері мен негіздері). 

11.05-11.15 Бір кӛзден келісімшартты тікелей жасау арқылы  (39-баптың 3-тармағының 42-тармағын  

                  алып тастау. Шарт жасасуға ӛзгертулер енгізу; шартты тікелей жасасу арқылы шарт   

                  бойынша ӛнім берушіні анықтаудың жаңа тәртібі. Коммерциялық ұсыныстарды портал  

                  арқылы жинау. Сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының № 17 қосымшасына сәйкес  

                  портал арқылы есеп беру). 

11.15-12.00 «Ашық конкурс», «Біліктілікті алдын ала іріктеумен жүргізілетін Конкурс» сатып алу  

                  тәсілін ұйымдастыру/ӛткізу/қатысу. (Әлеуетті ӛнім берушінің жұмыс тәжірибесі  

                  бойынша қойылатын біліктілік талаптары. Техникалық ерекшеліктерді әзірлеу. Ұлттық  

                  стандарттар. Конкурстық құжаттаманың жобасын алдын ала талқылау. Конкурс тәсілімен  

                  мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама. Электрондық конкурсқа  

                  қатысу үшін ӛтінімді тіркеу және беру. Электрондық конкурсқа қатысуға ӛтінімді қарау.  

                  Қабылдамау себептері. Алдын ала рұқсат беру хаттамасы. Шартты жеңілдіктер. Демпинг  

                  және демпингке қарсы шаралар. Конкурстық комиссияның іс-әрекеттеріне және/немесе  

                  конкурс нәтижелеріне шағымдану)). 

11.30-11.45 кофе-брейк 

12.00-12.15 «Аукцион» сатып алу тәсілін ұйымдастырудың/ӛткізудің/оған қатысудың жаңа  

                   алгоритмі. (Ӛтінімді қамтамасыз ету/ӛтінімді қамтамасыз етуді қайтару; ӛтінімді  

                   жариялау, қабылдау, ӛткізу, ең тӛмен бағамен қарау, қорытынды шығару). 

12.15-12.20 «Тұрғын үйді сатып алу» сатып алу тәсілін ұйымдастыру/ӛткізу/қатысу. 

12.20-12.40 Қаржылық тұрақтылық бойынша жаңартылған формула.  

12.40-13.00 Мемлекеттік сатып алу саласындағы электрондық депозитарий. (Электрондық  

                  депозитарийді қалыптастыру тәртібі. Электрондық депозитарийді қолдану. Толтыру,  

                  түзету, келісу). 

13.00-13.45 үзіліс 
13.45-14.15 Конкурстардың жаңа түрлері және оларды қолдануға арналған ТЖҚ тізбесі.  

                  (Негіздемелік келісімдерді пайдаланатын конкурс; рейтингтік-балдық жүйені  

                  пайдаланатын конкурс; сатып алынатын ТЖҚ-ның ӛмірлік циклінің құнын есептеуді  

                  пайдаланатын конкурс). 

14.15-14.35 Келісімшарттармен жұмыс. (Қорытынды жасау рәсімі. Шарттың орындалуын  

                  қамтамасыз ету (ӛнім жеткізушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру  

                  шарты). Шарт жасасудан жалтару («екінші жеңімпазды» жауапкершіліктен босату).  

                  Келісімшартты орындау. Тауарды (орындалған жұмыстарды, кӛрсетілген қызметтерді)  

                  қабылдау-тапсырудың электрондық актілері және шот-фактуралар. Тауарлардағы  

                  (жұмыстардағы, кӛрсетілетін қызметтердегі) жергілікті қамту туралы есеп. Жергілікті  



 

 

                  қамтуды есептеу. Тауарлардың шығу тегі туралы сертификаттар)). 

14.35-14.45 Электрондық банктік кепілдіктермен жұмыс. 

14.45-15.00 «Ашық конкурс», «Аукцион», «БҰС» сатып алу тәсілдерімен камералық бақылау  

                  хабарламалары бойынша бұзушылықтарды жою. 

15.00-15.15 Сатып алу бойынша құқықтарды беру үшін талап ету құқықтарын басқаға беру. 

15.15-15.30 Мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдер. 

15.30-15.45 кофе-брейк 

15.45-17.00 NEW-электрондық дүкен. 

 

2 күн 

10.00-11.00 Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға ӛзгерістер енгізу туралы. (Мемлекеттік сатып  

                  алуды жүзеге асыру қағидаларына түзетулердің тӛрт топтамасы). 

11.00-11.30 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін «Мемлекеттік сатып алу  

                  туралы» Заңға жаңа ӛзгерістер туралы. 

11.30-11.45 кофе-брейк 
11.45-12.30 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін «Мемлекеттік сатып алу  

                  туралы» Заңды іске асыру үшін қабылданатын мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру  

                  қағидаларына (Қағидалардың жобасы жаңа редакцияда) алдағы ӛзгерістер туралы. 

12.30-13.00 Әлеуетті жеткізушілердің қаржылық тұрақтылығын есептеудің жаңа тәсілдері туралы. 

13.00-13.40 үзіліс 
13.40-14.10 Баға ұсыныстарын сұрату (заң нормалары). (8000 АЕК-ке дейін арттыру. Демпингті  

                  енгізу. Құны 1000 АЕК-тен аспайтын тауар белгілерін, фирмалық атауларды, патенттерді,  

                  үлгілерді кӛрсетуге тыйым салу. Лицензияланатын қызмет түрлеріне БҰС ӛткізу  

                  мүмкіндігі.  Сертификаттарын және сәйкестік сертификаттарын ұсыну бойынша талап). 

14.10-14.40 Конкурс және аукцион. (Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру  

                  туралы алдын ала хабарлама). 2022 жылы әлеуетті ӛнім берушіге қойылатын біліктілік   

                  талаптары бойынша ӛзгерістер). 

14.40-15.00 Бір дереккӛз; тауар биржалары (заң нормалары). 

15.00-15.10 Электрондық депозитарий. 

15.10-15.20 Мемлекеттік сатып алу саласындағы тізілімдер. (Жосықсыз қатысушылар тізіліміне  

                  енгізудің жаңа шарттары. Келісу комиссиясы және оның ЖҚТ жеткізушілерді шығару  

                  үшін жұмыс тәртібі; шағымдар тізілімі. Порталда шағым беру. Шағым беру мерзімдері  

                  мен ережелері. Шағым беруді шектеу). 

15.20-15.35 кофе-брейк 
15.35-15.45 Сатып алудың жаңа тәсілі-электрондық дүкен. 

15.45-16.00 Даулы жағдайларда Тапсырыс берушінің/ӛнім берушінің әрекеті. Тапсырыс берушілер  

                  мен ұйымдастырушылардың жауапкершілігі. Тапсырыс беруші мен ұйымдастырушының  

                  әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану. Камералық бақылау. Жеткізушінің  

                  жауапкершілігі. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер. Заңның 6- 

                  бабына ӚЗГЕРТУ ЕНГІЗУ.  

16.00          Сертификаттар тапсыру 

 

 

Оқытушылар аты-жөні: 
 

Аблеев Ильяс Альфридович 

Электрондық мемлекеттік сатып алу саласындағы. Бизнес-тренер 

 

Ахметов Сабит Мейрамович 

Мемлекеттік сатып алу және квазимемлекеттік сектордың сатып алу заңнамасын әзірлеуші 

 

 

 

 

Семинарды ұйымдастырушылар семинар бағдарламасына өзгерістер енгізу  

құқығын өздеріне қалдырады. 


