
                                                                                       «Каустик» АҚ-ны өткізу,  

қайта құрылымдау мәселесі жөніндегі 
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«Каустик» АҚ-ны өткізу тәсілі бойынша ұсынымдар алу үшін 

Тәуелсіз консультанттың қызметін таңдау бойынша 

ұсыныстар сұрату 
 

Ұсыныстар сұрату «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Директорлар кеңесінің 

2017 жылғы 31 шілдедегі сырттай отырысының №141 шешімімен бекітілген 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс 

беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей түрде 

«Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік құқығында тиесілі ұйымдардың активтерді 

өткізудің, қайта құрылымдаудың бірыңғай қағидаларына (бұдан әрі – Бірыңғай 

қағидалар), «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2017 жылғы 30 наурыздағы  

№ 10/17 шешімімен бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» 

акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу 

пайыздан астамы тікелей түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ға меншік құқығында тиесілі 

ұйымдардың активтерді өткізу, қайта құрылымдау жөніндегі қызметін жүзеге асыру 

мақсатында Консультант таңдау тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) және «Самұрық-

Қазына» АҚ Басқармасының 2019ж.09.09. № 31/19 шешімімен бекітілген «Самұрық-

Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін 

акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе 

сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама 

түрде тиесілі ұйымдардың Сатып алу қызметін басқару стандартына (бұдан әрі – 

Стандарт), «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және 

дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы 

«Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың Сатып 

алуды жүзеге асыру тәртібіне сәйкес әзірленді. 

Нысанасы: Бірыңғай талаптарға сәйкес «Каустик» АҚ-ның 40% өткізу тәсілі 

бойынша ұсынымдар алу жөнінде консультациялық қызметтер (бұдан әрі – 

Қызметтер). 

Тапсырыс беруші (атауы және орналасқан жері): «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» 

АҚ, мекенжайы: Нұр-Сұлтан қ., Е-10-к-сі, 17/12, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

кеңсесі.  

Орындаушы: «Каустик» АҚ өткізу тәсілі бойынша ұсынымдар алу бойынша 

Консультант қызметін таңдау бойынша осы Ұсыныстар сұратуға сәйкес сайланған 

әлеуетті Консультант. 

Қызметтерді көрсету мерзімі: Орындаушы уәкілетті Тараптар жөнінде 

консультациялық қызмет көрсету туралы шартқа қол қойғаннан кейін келесі күні 



Қызмет көрсетуге кірісуге тиіс. Тапсырыс берушіден тапсырма алғаннан кейін 

Орындаушы осы Ұсыныстар сұратудың №1 қосымшасында белгіленген мерзімде 

Қызметтер көрсетеді. 

Әлеуетті консультанттардың өтініштері үшін электрондық пошта 

мекенжайы және телефон нөмірлеріdarstanov@kazatomprom.kz; 

dabduova@kazatomprom.kz; 8-701-555-88-31;8-701-555-42-17. 

Әлеуетті Консультанттардың ұсыныстары Нұр-Сұлтан қ., Е-10-к-сі, 17/12, 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңсесі мекенжайы бойынша 2020 жылғы «21» 

ақпанының сағат 18:00 дейінгі мерзімде  қабылданады.  

Әлеуетті консультанттардың ұсыныстарының қолданылу мерзімі: 

ашылған күннен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде. 

Әлеуетті консультанттардың келіп түскен ұсыныстарын ашу мына 

мекенжай бойынша жүргізіледі: Нұр-Сұлтан қ., Е-10-к-сі, 17/12, «Қазатомөнеркәсіп» 

ҰАК» АҚ кеңсесі, 2020 жылғы «24» ақпанына дейін сағат 15:00.  

Әлеуетті консультанттарды (олардың уәкілетті өкілдерін) тіркеу Нұр-

Сұлтан қ., Е-10-көшесі, 17/12, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кеңсесі мекенжайы 

бойынша 2020 жылғы «24» ақпанының сағат 13:00 дейін жүргізілетін болады. 
 

I. Әлеуетті консультантқа қойылатын талаптар 

1. Әлеуетті консультантқа қойылатын талаптар Техникалық өзіндік ерекшелікте 

көрсетілген (осы Ұсыныстар сұратуға 1-қосымша). 

 

II. Әлеуетті Консультанттың ұсынысын  

ресімдеу және ұсыну 

2. Әлеуетті консультант әлеуетті консультанттың ұсынысын (бұдан әрі – 

Ұсыныс) желімделген конвертте ұсыныстар сұратуында көрсетілген Ұсыныстар 

берудің соңғы мерзімі өткенге дейін ұсынады.Ұсыныс тігілген, беттері не парақтары 

нөмірленген болуға тиіс, соңғы беті не парағы әлеуетті консультанттың мөрімен 

(болған жағдайда) куәландырылады және әлеуетті консультанттың уәкілетті 

тұлғасының қолы қойылады. 

Әлеуетті консультант Ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағында: 

- әлеуетті консультанттың толық атауын және пошталық мекенжайын; 

- ұсыныстар сұратуға тапсырыс берушінің/оны ұйымдастырушының ұсыныстар 

сұратуда көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келетін толық атауын және пошталық 

мекенжайынкөрсетуге тиіс. 

3. Ұсыныстарды сұратуды ұйымдастырушы Ұсыныстарды тіркеу журналына 

белгіленген мерзім аяқталғанға дейін Ұсыныстары бар конверттер ұсынған әлеуетті 

консультанттар туралы мәліметтерді хронологиялық тәртіппен енгізеді. 

4. Ұсыныс ұсыныстар сұратылған тілде жасалады. Бұл ретте Ұсыныста басқа 

тілде жасалған құжаттар болуы мүмкін, егер оларға осы ұсыныстар сұрату тіліне 

нотариалды куәландырылған аудармасы қоса берілетін болса, және бұл жағдайда 

аударма басымдыққа ие болады. 
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Ұсыныстың қолданылу мерзімі ұсыныстар сұратуда белгіленген мерзімге 

сәйкес келуге немесе одан кешіктірілмеуге тиіс. 

5. Бір әлеуетті консультанттың бір ұсыныстар сұратуына бірден артықҰсыныс 

беруіне, сондай-ақ бір әлеуетті консультанттың бір ұсыныстар сұрату бойынша 

Ұсыныс берген бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін бірнеше заңды 

тұлғаларға (консорциумға)қатысуына жол берілмейді. 

     Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайда қатысушысы бір ғана әлеуетті 

консультант болып табылатын бір ғана әлеуетті консультант және (немесе)  

бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін бірнеше заңды тұлғалар 

(консорциум) ұсынған барлық Ұсыныстар жұмыс органының ұсынымы негізінде кері 

қайтарылуға жатады. 

 

III. Әлеуетті Консультанттың  

ұсынысының мазмұны 

6. Әлеуетті консультанттың ұсынысы осы ұсыныстар сұратуда белгіленген 

талаптар мен шарттарға сәйкес Қызметтер көрсетуге келісім білдіру нысаны болып 

табылады. 

7. Ұсыныс мыналарды қамтуға тиіс: 

1) әлеуетті консультант толтырған және қол қойған Ұсыныс (осы ұсыныстар 

сұратуға 4-қосымшаға сәйкес); 

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе 

анықтаманың көшірмесі немесе көрсетілген құжаттың нотариалды куәландырылған 

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

3) жарғының нотариалды куәландырылған көшірмесі (шетелдік заңды тұлғалар 

құрылтай құжаттарын мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған 

аудармасымен бірге ұсынады); 

4) ұсыныстар сұратуға 1-қосымшада белгіленген талаптарға сәйкес болуға тиіс 

әлеуетті консультанттың техникалық өзіндік ерекшелігі; 

5) ұсыныстар сұратуға №2 қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы; 

6) әлеуетті консультанттың жарғысына сәйкес сенімхатсыз әлеуетті 

консультанттың атынан әрекет етуге құқығы бар әлеуетті консультанттың бірінші 

басшысын қоспағанда, әлеуетті консультанттың мүдделерін білдіретін адамға 

(адамдарға) ұсыныста қамтылған ұсыныстар мен құжаттарға қол қою құқығына 

берілген сенімхат; 

7) әлеуетті консультанттың ұсыныстар сұратуда (техникалық өзіндік 

ерекшелікте) көрсетілген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттардың нотариалды 

куәландырылған көшірмелері; 

8) бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін заңды тұлғалар 

(консорциум) ұсыныс берген жағдайда – осындай бірлестіктің құрамына кіретін кез 

келген заңды тұлғада, Ұсыныста қосалқы мердігерлер көрсетілген жағдайда – кез 

келген осындай қосалқы мердігерде талап етілетін қызметтерді көрсетуде нақты және 

(немесе) әлеуетті мүдделер қақтығысының әлеуетті консультантта жоқ екендігін не 



жою, азайту және (немесе) жол бермеу шараларын көрсете отырып, нақты және 

(немесе) әлеуетті мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы ақпаратты растау;  

9) электрондық жеткізгіштегі барлық қоса берілген құжаттардың бірыңғай 

сканерленген нұсқасы (PDF форматында). 

8. Бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін заңды тұлғалар 

(консорциум)қатысқан жағдайда, Ұсыныс:  

1) әлеуетті консультанттың мүддесін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) Ұсынысқа 

қол қою құқығына берілген және (немесе) бірлескен қызмет туралы шарт негізінде 

әрекет ететін заңды тұлғалар (консорциум)мүдделерін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) 

Ұсынысқа қол қою құқығына берілген сенімхаттың көшірмесін; 

2) әлеуетті консультанттың, бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет 

ететін заңды тұлғалардың (консорциумның) және (немесе) әлеуетті консультанттың 

қосалқы мердігерлерінің ұсыныстарды сұрату талаптарына сәйкестігін растайтын 

құжаттардың көшірмелерін; 

3) бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін заңды тұлғалар 

(консорциум) ұсыныс берген жағдайда, бірлескен қызмет туралы шарттың 

(консорциялық келісімнің) көшірмесін; 

4) консультантты таңдау үшін маңызы бар өзге де құжаттарды қамтуға тиіс. 

 

IV. Ұсыныстарды өзгерту және оларды кері қайтарып алу 

9. Әлеуетті консультант, қажет болған жағдайда, Ұсыныстар берудің соңғы 

мерзімі аяқталғанға дейін кез келген уақытта өз Ұсынысын өзгертеді не кері қайтарып 

алады. Ұсынылған Ұсынысқа өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуді 

әлеуетті консультант бұрын ұсынылған Ұсынысты ауыстыру арқылы жүзеге асырады. 

Ұсыныстар сұратуда көзделген ұсыныстарды беру мерзімі өткеннен кейін 

Ұсынысты өзгертуге және (немесе) толықтыруға, не кері қайтарып алуға жол 

берілмейді. 

10. Ұсынысты кері қайтарып алу туралы хабарлама әлеуетті консультант қол 

қойған және мөрмен бекітілген (бар болса) ұсыныстар сұратуды ұйымдастырушының 

атына еркін өтініш түрінде ресімделеді. 

 

V. Ұсыныстары бар конверттерді ашу 

 11. Жұмыс органы келіп түскен Ұсыныстарды ашуды ұсыныстар сұратуда 

көрсетілген күні, уақытта және орында жүзеге асырады. 

Ашуға ұсыныстар сұратуда көрсетілген мерзімде берілген Ұсыныстар жатады. 

Белгіленген мерзім өткеннен кейін берілген Ұсыныстар ашылмайды және әлеуетті 

консультантқа қайтарылады. Әлеуетті консультанттардың өкілдері өз өкілеттіктерін 

растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, Ұсыныстарды ашу кезінде қатысуға 

құқылы. 

12. Ұсыныстарды ашу хаттамасына комиссияның отырысы өткізілген күні 

қатысқан комиссияның барлық мүшелері қол қояды және әрбір парағына қол қояды. 
 

VI. Активтер бойынша ақпарат (немесе) активтер бойынша ақпараттың  



жалпыға қолжетімді көздеріне сілтеме 

13. Актив бойынша ақпарат мынадай жалпыға қолжетімді ақпарат көздерінде 

орналастырылған: 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ веб-сайты - http://www.kazatomprom.kz/ 

14. Ұсыныстар сұратудың мазмұны бойынша түсіндірмелер және (немесе) 

активтер бойынша қосымша ақпарат ұсыныстар сұратуды ұйымдастырушының атына 

жазбаша сұрау салу негізінде ұсынылады. 

 

VII. Ұсыныстарды қарау тәртібі 

15. Комиссия Ұсыныстарды ашу хаттамасына қол қойған күннен бастап үш 

жұмыс күні ішінде оларды осы ұсыныстар сұрату шарттары мен талаптарына 

сәйкестігі тұрғысынан қарайды. 

16. Комиссия Ұсынысты қабылдаудан мына: 

1) Ұсынысқа қоса берілетін құжаттар ұсыныстар сұратудың талаптарына сәйкес 

келмейді деп танылған; 

2) әлеуетті консультант не бірлескен қызмет туралы шарт негізінде әрекет ететін 

заңды тұлғалар (консорциум) не әлеуетті консультанттың қосалқы мердігері 

ұсыныстар сұрату талаптарына сәйкес келмеген; 

3) осы ұсыныстар сұратудың 5-тармағында көзделген Ұсыныста анық емес және 

(немесе) жалған мәліметтердің болуы анықталған; 

4) осы ұсыныстар сұратудың 7-тармағының  9) тармақшасында көрсетілген 

адамдарда талап етілетін қызметтерді көрсетуде нақты және (немесе) әлеуетті 

мүдделер қақтығысы болған және (немесе) жеткіліксіз болған және комиссияның 

пікірінше, мүдделер қақтығысын жою, азайту және (немесе) жол бермеу бойынша 

ұсынылған шаралар не ұсыныстарда осы сұратудың 7-тармағының  9) тармақшасында 

көзделген мәліметтер болмаған; 

5) әлеуетті консультант не оның қосалқы мердігері (бірлесіп орындаушысы) не 

консорциумға кіретін заңды тұлға Холдингтің сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің 

(өнім берушілерінің) тізбесінде және (немесе) Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз 

қатысушылардың тізілімінде және (немесе) Жалған кәсіпорындардың тізбесінде 

тұрған жағдайларда бас тартады. 

Өзге негіздер бойынша Ұсыныстарды қабылдаудан бас тартуға жол берілмейді. 

 

VIII. Ұсыныстар сұратудың қорытындысы бойынша шарт жасасу 

17. Шарт ұсыныстар сұраудағы шарт жобасына (3-қосымша) сәйкес жасалады. 

 

Ұсыныстарды сұратуға қосымшалар:  

1-қосымша «Техникалық өзіндік ерекшелік»;  

2-қосымша «Әлеуетті консультанттың баға ұсынысының нысаны»;  

3-қосымша «Шарт жобасы»; 

4-қосымша «Ұсыныс нысаны». 

 

 



                                                                                                                      

Ұсыныстар сұратуға 

1-қосымша 
 

 

«Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша ұсынымдар 

ұсыну бойынша консультациялық қызметтерді сатып алуға  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
 

1. Объект  

1. Консультациялық қызмет көрсетудің объектісі «Каустик» АҚ өткізу тәсілі бойынша 

ұсынымдар әзірлеу болып табылады.  
 

2. Қызметтерді көрсету мақсаты 

Консультациялық қызметтерді көрсету «Каустик» АҚ-ның 40% акциялар пакетін кейіннен өткізу 

мақсатында, «Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2015ж.30.12. № 1141 қаулысына сәйкес жүзеге асырылатын болады. 

 

3. Консультациялық қызметтердің тізбесі:  

  «Самұрық-Қазына» АҚ активтерін өткізу, қайта құрылымдаудың бірыңғай қағидаларының 

талаптарына сәйкес активті өткізу тәсілін айқындау бойынша ұсынымдар беру (тікелей мекенжайлық 

сату, аукцион және т.б.). 

 

4. Қызмет көрсету мерзімі 

Тиісті Шартқа Тараптар қол қойған күнінен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде Жеткізуші 

«Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша тұжырымдамамен/ұсынымдармен 

бірге бар есепті береді. 

Бұл ретте, Орындаушы Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап келесі күні қызмет 

көрсетуге кірісуі тиіс. 

 

5. Консультациялық қызметтерді ұсынуға қойылатын талаптар.  

Жұмыс нәтижелері «Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша 

тұжырымдамамен/ұсынымдармен бірге есеп нысанында ұсынылуға тиіс; Есептің қатты 

көшірмелерінің саны (қағазда) – 2 (екі) дана, сонмен қатар есептердің электрондық нұсқаларын 

беруге тиіс.  

 

6. Аяқталу нысаны және қызметтерді көрсету тәртібіне қойылатын талаптар: 

 Техникалық ерекшелігі бойынша қызметтерді аяқтау нысаны - Жеткізуші Мәміленің негізгі 

жүзеге асыру параметрлері бойынша ұсынымдары бар есепті жіберуге тиіс. 

 Жеткізушінің қызметтер көрсетудің жоғарыда көрсетілген нәтижелерін Қызметтерді қабылдау 

актілеріне қол қойылғанға дейін Тапсырыс берушінің тиісті органдары келісуі керек. 

 Тапсырыс беруші қызметтер көрсету нәтижелеріне (есептер, материалдар, тұсаукесерлер және 

т.б.) барлық құқықтары бар. 

 Қызмет көрсету аясында орындалатын барлық іс-шараларды жеткізушінің жұмыскерлері жүзеге 

асыруы керек, қызметтердің қандай да бір бөлігін қосалқы мердігерлікке беру Тапсырыс берушімен 

келіскен жағдайда ғана жол беріледі.  
 Команданың жеке құрамы тек Тапсырыс берушімен алдын ала келісімі бойынша өзгертілуі 

мүмкін. 

 



7. Бағалауға қатысуға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары 

Жобаның тәлімгерін көрсете отырып, бағалауды жүргізетін команданың құрамы; 

Жеткізушінің жұмыс тобында Бірыңғай қағидаларға сәйкес активтерді өткізу тәсілі бойынша 

ұсынымдарды (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе ұсыныс хаттар (кем 

дегенде 3) ұсыну бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну тәжірибесі бар кем дегенде 3 (үш) 

білікті маман (сарапшы) болуы керек; 

Құқықтық қабілеттілікке (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) ие болуы; 

Қазақстан Республикасының нарығында кем дегенде 3 жыл жұмыс тәжірибесі (көрсетілген 

қызметтерді қабылдау/өткізу актілері және/немесе ұсыныс хаттар); 

Бұл ретте сатып алу нысанына сәйкес келетін саладағы жұмыс тәжірибесі Тапсырыс берушіге 

Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған құжаттарды, соның ішінде мамандардың 

(сарапшылардың) кәсіби біліктілігін және олардың соңғы 3 (үш) жыл ішінде жұмыс тәжірибесін 

растайтын дипломдардың, сертификаттардың, куәліктердің және басқа құжаттардың тиісті 

нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынумен расталады; 

Жобалау командасының тәлімгеріне қойылатын міндетті талап - оның келесі біліктілікке ие 

болуы: расталған құжаттарды ұсына отырып, Chartered Financial Analyst (CFA). 

Әлеуетті жеткізуші тарапынан Жобаның тәлімгері Financial Times интернет-ресурсының 

деректері бойынша «Global MBA Ranking 2019»  рейтингісінің 20 үздіктер тізіміне кіретін Master in 

Business Administration (MBA) дәрежесіне ие болуы керек. 

Жоба тәлімгерінің соңғы 5 жылда Бірыңғай қағидаларға сәйкес активтерді өткізу тәсілі 

бойынша ұсынымдар (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе ұсыныс 

хаттар) бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну тәжірибесі болуы керек. 

Жоба тәлімгерінің соңғы 5 жылда жекешелендіру аясында Бірыңғай қағидаларға сәйкес кем 

дегенде 2 активті (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе ұсыныс хаттар) 

өткізу жөнінде мәмілені сүйемелдеу бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну тәжірибесі 

болуы керек. 

 

8. Көрсетілетін қызметтерді ұйымдастыруға қойылатын талаптар: 

 Қызметтерді көрсету шеңберінде орындалатын барлық іс-шараларды әлеуетті жеткізушінің 

жұмыскерлері орындауы керек, қызметтердің қандай да бір бөлігін қосалқы мердігерлікке беруге 

жол берілмейді;  

Қызмет көрсету барысында әлеуетті жеткізуші командасының құрамы тек тапсырыс 

берушімен келісім бойынша өзгертілуі мүмкін; 

Соңғы 5 (бес) жыл ішінде активтерді өткізу тәсілі бойынша консультациялық қызметтерді 

ұсыну мәселесі бойынша Тапсырыс берушімен жұмыс жасаудың сәтті тәжірибесі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ұсыныстар сұратуға  

2-қосымша 

Әлеуетті консультанттың 

баға ұсынысы 
(әлеуетті жеткізушінің атауы)  

 

Активтің 

атауы  
 

Активті өткізуге 

дайындық 

Бірыңғай қағидаларға 

сәйкес активті өткізу 

тәсілі бойынша 

ұсынымдар ұсыну 

бойынша қызметтер  

Қызметтер саны  Компания үшін баға 

«Каустик» АҚ 

(40%) 
+  

 

1 

 

Қызметтер 

саны 

1  

ЖИЫНЫ* 

_______ 

 

Қызмет бағасы    

Қызмет үшін 

жиыны 

  

ЖИЫНЫ* 

_______ 

 

   

   

* Ұсыныстар сұратуға 1-қосымшаға сәйкес қызметтер көрсетуге әлеуетті өнім берушінің 

барлық шығыстарын, оның ішінде консультант жұмсайтын үстеме шығыстарды (тұру, 

тамақтану, тәуліктік, авиабилеттер құны, жергілікті көлік және байланыс құны) қоса алғанда, 

ҚҚС-ны есепке алмағандағы бағасы, теңгемен. 

 

(Қолы)                                          (Лауазымы, Т.А.Ә.) 



 

Ұсыныстар сұратуға  

3-қосымша 
 

«Каустик» АҚ-дағы акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша  

ұсынымдар ұсыну бойынша консультациялық қызметтерді сатып алу туралы  

№ ___ шарт 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                                                            2020 жылғы  «____» ____________  

 

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша құрылған және әрекет ететін, «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» 

акционерлік қоғамы атынан ________________________негізінде әрекет ететін, 

_______________________________________________________, бір тараптан, және, бұдан әрі 

«Өнім беруші» деп аталатын, Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған және 

әрекет ететін, __________________________________ атынан 

__________________________________ негізінде әрекет ететін, 

_______________________________________________________, екінші тараптан, 

бұдан әрі Тараптар деп аталады,  

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2019ж.09.09. № 31/19 шешімімен бекітілген «Самұрық-

Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының 

(қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында 

«Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың Сатып алу қызметін 

басқару стандартының (бұдан әрі – Стандарт) 58-бабының 1) тармағын, «Самұрық-Қазына» 

ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу 

үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында 

«Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың Сатып алуды 

жүзеге асыру тәртібінің 12-бабының  1-тармағының 1-тармақшасын басшылыққа ала отырып, 

төмендегілер туралы «Каустик» АҚ-ның 40% акциялар пакетін өткізу тәсілін өзгерту бойынша 

ұсынымдар ұсыну қызметтерді сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты: 

Осы Шартта төменде аталған терминдердің мынадай түсіндірмесі болады: 

1) Шарт - Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында қол жеткізілген, жазбаша нысанда 

тіркелген және Тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен, сондай-ақ осы 

келісімде сілтемелері бар барлық қажетті құжаттамамен қол қойған келісімді білдіреді. 

2) Шарттың жалпы сомасы - Тапсырыс беруші үшін осы Шарт бойынша өзінің барлық 

міндеттемелерін Өнім берушінің толық және тиісінше орындағаны үшін Тапсырыс берушінің 

осы Шарт бойынша Өнім берушіге төлеуге тиіс, ҚҚС-ны қоса алғандағы бағаны білдіреді. 

3) Қызметтер – осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім беруші көрсететін, «Каустик» АҚ-

ның 40% мөлшеріндегі акиялар пакетін өткізу тәсілі бойынша ұсынымдар ұсыну бойынша 

консультациялық қызметті білдіреді. 

4) Стандарт – «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2014 жылғы 28 қазандағы 

шешімімен бекітілген, хаттама № 48/14, «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдардың 

консультациялық қызметтерді тарту кезінде  мүдделер қақтығының алдын алу жөніндегі 

корпоративтік стандарт. 

 

1. ШАРТТЫҢ НЫСАНАСЫ 

 

1.1.  Тапсырыс беруші тапсырады және ақы төлейді, ал Өнім беруші осы Шартқа және 

осы Шартқа № 1 қосымша болып табылатын техникалық ерекшелікке сәйкес қызметтер көрсету 

жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдайды. 

1.2. Осы Шарт бойынша Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынатын қажетті құжаттар 

мен ақпарат осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық өзіндік ерекшелікте 

(осы Шартқа № 1 қосымша) көрсетілген.  



 

1.3. Өнім беруші Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап келесі күні 

осы Шарт бойынша қызметтер көрсетуге кірісуге міндетті. 

1.4. Осы Шарт бойынша қызмет көрсету мерзімі Тараптар осы Шартқа қол қойған 

күннен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды. 

1.5. Қызмет көрсету орны: Нұр-Сұлтан қаласы. 

1.6.  «Каустик» АҚ-ның 40% мөлшеріндегі акиялар пакетін өткізу тәсілі бойынша 

ұсынымдар ұсыну туралы есеп (бұдан әрі – Есеп) Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес, жазбаша түрде жасалғаннан және белгіленген тәртіппен бекітілген 

түпнұсқалары Тапсырыс берушіге берілгеннен, Тараптардың уәкілетті өкілдері Өнім беруші 

көрсеткен Қызметтер актісіне қол қойғаннан кейін және Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы 

Шарттың 3.1-тармағының 3.1.7) тармақшасына сәйкес жергілікті қамту үлесінің есебін ұсынған 

жағдайда, Өнім беруші шарт бойынша қызметтерді толық және тиісінше көрсеткен болып 

саналады.   

1.7. Осымен Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы Шартты 

жасасу және тиісінше орындау үшін барлық қажетті құқықтарға, өкілеттіктерге, лицензиялар мен 

рұқсаттарға ие екеніне кепілдік береді. 

 

 

2. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ ЖӘНЕАҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 
 

2.1. Осы Шарт бойынша Қызметтердің құны, 12% ҚҚС-ны есепке алғанда, 

_________________(_____________________________) теңгені құрайды. 

Шарттың жалпы сомасы___________________________ 

(___________________________________) тенгені, соның ішінде ҚҚС-ны құрайды, және 

Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды қамтиды.  

2.2. Тапсырыс беруші көрсететін Қызметтерге ақы төлеуді мынадай тәртіппен 

жүргізеді:  

2.2.1. Тапсырыс беруші Тараптардың уәкілетті өкілдері Жеткізушінің Қызметтерді 

көрсеткен қызметтер актісіне қол қойған және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 

даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың 

тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды 

есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес Өнім беруші растайтын құжаттардың көшірмелерін 

қоса бере отырып, Есептің (ұсынымдардың) түпнұсқасын, шот-фактураларды, жергілікті қамту 

үлесін есептеуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде осы Шарттың  3.1-

тармағының 3.1.7-тармақшасына сәйкес Өнім берушіге, ҚҚС-ны есепке алғанда,  

________________________ (___________________________) теңге мөлшерінде сома төлейді, 

бұл Шарттың жалпы сомасының 100% құрайды және Өнім берушімен түпкілікті есеп айырысуды 

білдіреді. 

2.2. Шот-фактура Өнім беруші көрсеткен Қызметтер Актісіне қол қойған кезде 

Тапсырыс берушіге теңгемен жазылады және Тапсырыс беруші теңгемен төлейді.  

2.3. Ұсынылған шот-фактурада және Өнім беруші көрсеткен Қызметтердің қол қойған 

Актісінде Өнім беруші төлем жүзеге асырылатын Қызметтердің тізбесін көрсетеді. 

2.4. Шарттың жалпы сомасы және Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген Қызметтердің 

құны осы Шарттың 14.1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шарттың барлық 

қолданылу мерзімі ішінде ұлғаюға жатпайды. 

2.5. Өнім берушінің ақы төлеуге арналған құжаттарды және/немесе басқа құжаттарды 

уақтылы бермеуі Тапсырыс берушіні Шарт бойынша уақтылы ақы төлемегені үшін 

жауапкершіліктен босатады. 

 

3.ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ 

 



 

3.1.Өнім беруші: 

3.1.1. Тапсырыс берушінің талаптарына, іскерлік айналым дәстүрлеріне, бағалау 

стандарттарының, Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Шарттың талаптарына 

сәйкес Тапсырыс берушіге сапалы, уақтылы, толық және тиісінше қызметтер көрсетуге; 

3.1.2. Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап келесі күні осы Шарт 

бойынша Қызметтер көрсетуге кірісуге; 

3.1.3. Тапсырыс берушіден және үшінші тұлғалардан оны жинау және өңдеу уақыты мен 

мерзімін ескере отырып, осы Шарт бойынша тиісті Қызмет көрсету үшін қажетті ақпаратты 

алдын ала сұратуға; 

3.1.4. Тапсырыс берушіден алынған, сондай-ақ Қызметтер көрсету процесінде жасалған 

құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

және осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз 

олардың мазмұнын жария етпеуге; 

3.1.5. осы Шарт бойынша Қызмет көрсету кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының 

және осы Шарттың талаптарын мүлтіксіз сақтауға; 

3.1.6. Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін уақтылы орындауына кедергі 

келтіретін мән-жайлар, сондай-ақ Өнім берушінің жүзеге асыруы және қабылдауы үшін қажетті 

рәсімдер мен шаралар туралы Тапсырыс берушіге уақтылы жазбаша хабарлауға; 

3.1.7. Осы Шартқа № 2 қосымшада көрсетілген нысан бойынша Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген 

Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті 

қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес есептелген, көрсетілген Қызметтердегі 

жергілікті қамту үлесінің есебін растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Өнім 

беруші көрсеткен Қызметтердің Актісімен бірге Тапсырыс берушіге ұсынуға; 

3.1.8. осы Шарттың 13.5-тармағында көрсетілген жергілікті қамту үлесі бойынша 

міндеттемелерді орындауға;  

3.1.9. осы Шартқа №4 қосымшада көрсетілген нысанға сәйкес Өнім беруші көрсеткен 

Қызметтердің Актісі бойынша көрсетілген Қызметтерді тапсыруға және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына және осы Шарттың талаптарына сәйкес шот-фактура жазып 

беруге; 

3.1.10. Шартта белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының бағалау қызметі туралы 

заңнамасында белгіленген тәртіппен дайындалған және бекітілген Бағалау туралы есептерді 

Тапсырыс берушіге беруге; 

3.1.11. осы Шарт бойынша Қызметтердің кездейсоқ және/немесе кенеттен қымбаттау 

тәуекелін алуға; 

3.1.12. Қызмет көрсету тәсілі туралы Тапсырыс берушінің нұсқауларын орындаудың 

Тапсырыс беруші үшін ықтимал қолайсыз салдарлары анықталған кезде Тапсырыс берушіге 

дереу жазбаша ескертуге және одан жазбаша нұсқаулар алынғанға дейін Қызмет көрсету 

барысын тоқтата тұруға; 

3.1.13. Өнім беруші көрсететін Қызметтердің сапасына қауіп төндіретін не осы Шарттың 

1.4-тармағында көрсетілген мерзімде Қызмет көрсетудің мүмкін еместігін туғызатын өзіне 

қатысты емес барлық жағдайлар туралы Тапсырыс берушіге дереу ескертуге; 

3.1.14. Көрсетілген Қызметтердегі Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді Тапсырыс 

беруші белгілеген мерзімде өз есебінен жоюға; 

3.1.15. Қызметтер көрсету барысында Тапсырыс берушіден алынған нұсқауларды 

орындауға, егер мұндай нұсқаулар осы Шарттың талаптарына қайшы келмесе және Өнім 

берушінің жедел-шаруашылық қызметіне араласуды білдірмесе; 

3.1.16. осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға үшінші тұлғаларды тартпауға; 

3.1.17. осы Шарт бойынша қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін Тапсырыс беруші 

ұсынған қағаз және электрондық жеткізгіштердегі материалдарды қайтаруды қамтамасыз етуге; 



 

3.1.18. осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және ол аяқталғаннан кейін Тапсырыс 

берушіге залал (нақты залал) келтіруі не оның іскерлік беделіне зиян келтіруі мүмкін кез келген 

шешімдерден және/немесе іс-әрекеттерден (әрекетсіздіктерден) тартынуға; 

3.1.19.  Шарт бойынша Тапсырыс беруші алдындағы өз міндеттемелерін Өнім берушінің 

орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы салдарынан туындаған нақты залалды Тапсырыс 

берушіге өтеуге; 

3.1.20.  осы Шарттың 4.5-тармағында көзделген тәртіппен Тапсырыс берушімен 

құпиялылық туралы келісім жасасуға; 

3.1.21.  Өнім беруші мүшесі болып табылатын бағалаушылар палатасы бекіткен іскерлік 

және кәсіби этика ережелерін сақтауға; 

3.1.22.  осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау үшін 

қажетті, осы Шарттың ережелерінде, Қазақстан Республикасының заңнамаларында көзделген 

және олардан туындайтын өзге де міндеттерді орындауға міндеттенеді. 

 

3.2. Өнім беруші мыналарға құқылы: 
3.2.1.  осы Шарттың талаптарын орындау үшін қажетті ақпаратты алуға және тексеруге;  

3.2.2.  Тапсырыс берушімен келісім бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасының 

оларды көрсетуге қойған талаптарын бұзбай, сондай-ақ талап етілетін сапаға қол жеткізген кезде 

осы Шартта көзделген көрсетілген қызметтердің нәтижелерін мерзімінен бұрын тапсыруға;  

3.2.3.  осы Шарттың талаптарына сәйкес толық және тиісінше көрсеткен қызметтері үшін 

толық көлемде ақы алуға құқылы. 

 

3.3.  Тапсырыс беруші:  
3.3.1.  Өнім берушіге тиісінше қызмет көрсету үшін барлық қажетті ақпарат пен 

құжаттаманы ұсынуға, сондай-ақ қажетті түсініктемелер беруге, Өнім берушінің Бағалау 

объектілеріне қолжетімділігін қамтамасыз етуге;  

3.3.2.  осы Шарт бойынша міндеттемелерін іске асыру процесінде Өнім беруші 

қызметкерлерінің жұмысы үшін қолайлы жағдайлар жасауға;  

3.3.3.  Өнім берушінің қызметтеріне осы Шартта баяндалған мөлшерде және тәртіппен 

ақы төлеуді уақтылы жүргізуге;  

3.3.4.  осы Шарт бойынша Өнім беруші көрсеткен Қызметтерді Акті бойынша толық және 

тиісті түрде қабылдап алуға міндеттенеді. 

 

3.4. Тапсырыс беруші: 
3.4.1.  кез келген уақытта Өнім беруші көрсететін қызметтердің барысын, сапасын және 

толықтығын, Қызмет көрсету мерзімінің сақталуын тексеруге;  

3.4.2.  егер Өнім беруші осы Шарттың 1.3-тармағына көрсетілген мерзімде Қызмет 

көрсетуге кіріспесе және/немесе Қызметтерді осы Шарттың 1.4-тармағында белгіленген 

мерзімде аяқтау мүмкін емес болатындай етіп көрсетсе, осы Шартты орындаудан бас тартуға 

және Өнім берушіден нақты залалды өтеуді талап етуге; 

3.4.3.  Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау процесінде Өнім 

берушіге берілген Тапсырыс берушінің меншігі болып табылатын барлық құжаттар мен 

ақпаратты қайтаруды талап етуге;  

3.4.4.  екі Тараптың уәкілетті өкілдері Өнім беруші көрсеткен Қызметтердің нәтижелерін 

Тапсыру-қабылдау актісіне қол қойғанға дейін кез келген уақытта Өнім беруші Тапсырыс 

берушінің Шартты орындаудан бас тартқаны туралы хабарламаны алғанға дейін оның нақты 

көрсеткен Қызметтерінің бөлігіне барабар белгіленген бағаның бір бөлігін Өнім берушіге төлей 

отырып, Өнім берушінің нақты көрсеткен Қызметтеріне Тараптардың Актісін міндетті түрде 

жасай отырып және өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін жасай отырып, осы Шартты 

орындаудан бас тартуға; 

3.4.5. Өнім беруші көрсететін (көрсеткен) Қызметтердегі кемшіліктерді (ақауларды) жою 

үшін Өнім берушіге ақылға қонымды мерзім тағайындауға және Өнім беруші осы талапты 



 

белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда, осы Шартты орындаудан бас тартуға не Өнім 

беруші көрсететін (көрсеткен) Қызметтердің кемшіліктерін (ақауларын) түзетуді Өнім берушінің 

есебінен басқа тұлғаға тапсыруға;  

3.4.6.  Өнім беруші көрсететін Қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша дұрыс емес 

ақпарат берген жағдайда, осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және 

шығындарды өтеуді талап етуге; 

3.4.7. контрагенттің атауын, шот нөмірі мен төлем мақсатын, сондай-ақ «Самұрық-

Қазына» АҚ сұратуымен Тапсырыс берушімен жасалған шарт бойынша кез келген ақпаратты 

қоса алғанда, осы Шарт бойынша төлем сомалары туралы ақпаратты қамтитын «Самұрық-

Қазына» АҚ-ның қауіпсіз мекенжайына банктік үзінді көшірмені беруге;  

3.4.8.  осы Шарттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерінде көзделген 

және олардан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 

 

4. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 
 

4.1. Өнім берушінің Қызмет көрсетуі нәтижесінде алынған, Тапсырыс берушіге кез келген 

нысанда немесе кез келген жеткізгіште ұсынылатын ұсынымдық, консультациялық немесе 

түсіндіру сипатындағы кез келген өнім оның Тапсырыс берушінің өз мүдделері мен ақпараттық 

қажеттіліктеріне ғана қызмет ететінін және Өнім берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз 

толық немесе ішінара көшірілмейтінін, сілтемелерде аталмайтынын немесе ашылмайтынын 

(Тапсырыс беруші мұны ішкі пайдалану мақсатында пайдаланған жағдайларды қоспағанда) 

негіздей отырып, Тапсырыс берушіге берілетін болады. 

4.2. Тапсырыс беруші кез келген нысанда немесе кез келген жеткізгіште ұсынған, Өнім 

берушінің Қызмет көрсетуі нәтижесінде алынған кез келген ақпарат немесе мәліметтер мұндай 

ақпарат тек Өнім берушінің Шарт бойынша өз міндеттерін орындауы және оларға Қызмет 

көрсетуі үшін ғана қызмет ететінін және Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз 

толық немесе ішінара көшірілмейтінін, сілтемелерде аталмайтынын немесе ашылмайтынын 

(мұны Өнім беруші ішкі пайдалану мақсатында жасайтын жағдайларды қоспағанда) негіздей 

отырып, Өнім берушіге берілетін болады. Өнім беруші Шарт тоқтатылған немесе бұзылған 

жағдайда алынған ақпаратты/мәліметтерді қайтаруды және (немесе) жоюды қамтамасыз етеді. 

4.3. Тараптардың ешқайсысы қандай да бір себептермен екінші Тараптың алдын ала 

жазбаша келісімінсіз Тапсырыс берушінің Сыртқы аудиторын және Тапсырыс берушінің Жалғыз 

акционерін қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария ете алмайды және/немесе Қызметтер көрсетуге 

байланысты Тараптардың бірі ұсынған не Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға 

байланысты Тараптардың біріне белгілі болған қандай да бір ақпаратты жариялай алмайды 

және/немесе жариялауға жол бере алмайды. Осы тармақтың мақсаттары үшін «ақпарат» ұғымы:  

 осы Шарттың талаптары туралы, сондай-ақ Тараптардың өз міндеттемелерін 

орындау нысандары мен әдістері туралы ақпаратты;  

 Тараптардың бірінің осы Шарт бойынша істерінің немесе мүлкінің жай-күйіне 

қатысты ақпаратты қамтиды. 

4.4. Тараптардың Шарт бойынша Қызметтер көрсету барысында алынған ақпараттың 

құпиялылығын сақтау немесе пайдаланбау жөнінде қабылдаған міндеттемелері жалпыға 

қолжетімді ақпаратқа немесе үшінші тұлғаларға Тараптардың кінәсінсіз белгілі болатын 

ақпаратқа, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда 

мемлекеттік органдарға ақпарат беру жағдайларына қолданылмайды. 

4.5. Құпиялылық шарттарын сақтау Қызмет көрсету басталған күнге дейін жасалатын 

және осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын, Тапсырыс беруші мен Өнім беруші 

арасындағы құпиялылық туралы жеке келісіммен реттеледі. Құпиялылық туралы келісімді 

Тапсырыс беруші Өнім берушіге осы Шарт бойынша қызмет көрсету басталған күнге дейін 15 

(он бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей ұсынады. 

4.6. Есеп тек Тапсырыс берушіні хабардар ету және Тапсырыс берушінің Қызметтерді 

көрсетуге байланысты (атап айтқанда, Тапсырыс беруші жүзеге асыратын шаруашылық қызмет 



 

шеңберінде Тапсырыс берушінің қызметкерлері мен басқару органдары) ішкі пайдалануына 

арналған. Есеп үшінші тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Тапсырыс беруші осымен Есепті 

таратпауға, дәйексөз келтірмеуге, толық немесе ішінара жарияламауға, Есепте қамтылған 

ақпаратқа сілтеме жасамауға, сондай-ақ оны: (1) Есепті осы Шартқа 1-қосымшада көрсетілген 

мақсаттар үшін ғана пайдалана алатын,Тапсырыс берушінің қызметкері (мұндай ақпаратты білуі 

қажет болып табылатын), Тапсырыс берушінің басқару органдарына кіретін тұлға немесе 

Тапсырыс берушінің директорлар кеңесінің мүшесі; (2) егер Тапсырыс беруші мұндай заң 

консультанты бұдан әрі Есепте қамтылған ақпаратты бермейтініне, дәйексөзге келтірмейтініне, 

ашпайтынына немесе Қызметтер көрсетуге немесе Есепке байланысты Өнім берушіге немесе 

Өнім берушінің үлестес тұлғаларына сілтеме жасалмайтынына кепілдік берген жағдайда, 

Тапсырыс берушінің заң кеңесшісі ретінде ғана әрекет ететін және осы Шартқа 1-қосымшада 

көрсетілген бағалау мақсаттарына байланысты Тапсырыс берушіге жәрдем көрсету мақсатында 

ғана Есепті пайдалануға құқығы бар Тапсырыс берушінің заң консультанты; немесе (3) тек 

Тапсырыс берушінің кеңесшісі ретінде әрекет ететін және Тапсырыс берушіге осы Шартқа 1-

қосымшада көрсетілген мақсаттарына қатысты ғана жәрдем көрсету үшін Есепті пайдалануға 

құқығы бар және Есепте қамтылған ақпаратты бермеуге, дәйексөз келтірмеуге, ашпауға және 

таратпауға және Қызметтер көрсетуге немесе Есепке байланысты Өнім берушіге немесе Өнім 

берушінің үлестес тұлғаларына сілтеме жасамауға жазбаша нысанда өзінің келісімін берген 

Тапсырыс берушінің кез келген басқа кәсіби консультанты болып табылмайтын кез келген 

тұлғаға ашпауға келіседі. Осы тармақтың мақсаттары үшін «кәсіби консультант» термині 

басқалардың арасында кез келген мәмілеге қатысы бар кез келген қаржыландыруға қатысатын 

немесе қатысуды жоспарлайтын кредиттік немесе басқа да қаржы мекемелеріне, оның ішінде 

Тапсырыс берушінің үлестес тұлғалары болып табылатын ұйымдарға қолданылмайды. 

Тапсырыс беруші Өнім берушінің алдын ала жазбаша келісімін алу шарттары сақталған 

жағдайда ғана Есептің қағаз түріндегі көшірмесін үшінші тұлғаларға беруге құқылы; 

Осы талап Есепті үшінші тұлғаларға беру ҚР заңнамасының талаптарына, оның ішінде 

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін 

акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы тікелей түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-

ға меншік құқығында тиесілі ұйымдардың активтерді өткізудің, қайта құрылымдаудың бірыңғай 

қағидаларына негізделген жағдайларға қолданылмайды. Мұндай міндетті беру жағдайында Өнім 

берушінің Тапсырыс берушіден Есепті беру туралы жазбаша хабарлама алуға құқығы бар. 

 

5. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ  
 

5.1. Өнім беруші: 

5.1.1 осы Шартты жасасу сәтінде Тапсырыс берушімен, Ұйымдармен, Қазақстан 

Республикасымен, Қазақстан Республикасының Үкіметімен қолданыстағы және әлеуетті 

мүдделер қақтығысының жоқ екеніне, ал мұндай жағдайлар анықталған кезде Тапсырыс 

берушінің басшылығына және Шартқа қол қойған тұлғаға мүдделер қақтығысы, оның туындау 

себептері және қабылданған шаралар туралы, сондай-ақ мүдделер қақтығысы мәселелеріне 

қатысы бар кез келген оқиғалар және (немесе) фактілер туралы дереу хабарлауға 

міндеттенетініне; 

5.1.2 мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы жалған мәліметтерді әдейі немесе мән 

бермегендіктен ұсынбағаны үшін жауапты болатынына; 

5.1.3 мүдделер қақтығысының болуы нәтижесінде келтірілген залал үшін (нақты залал 

үшін де, жіберіп алған пайда үшін де)Тапсырыс берушінің алдында толық материалдық жауапты 

болатынына кепілдік береді және куәландырады. 

5.2. Бұл ретте: 

5.2.1 Шарт нысанасына байланысты не одан туындайтын мәселелер бойынша 

және/немесе Өнім берушінің өкілдігі қосарлас мүдделер қақтығысын туындататын немесе 

туындатуы мүмкін жағдайларда Өнім берушінің Тапсырыс берушіге қарсы үшінші тұлғалардың 

мүдделерін кемінде 5 (бес) жыл мерзімге білдіруіне тыйым салынады. Егер Өнім берушінің 



 

ағымдағы клиентінің өкілдігі Тапсырыс берушінің мүдделеріне сәйкес келмесе; немесе егер Өнім 

берушінің бір және одан да көп ағымдағы клиенттерінің өкілдігі Өнім берушінің Тапсырыс 

беруші алдындағы міндеттемелерін бұзатын болса, қосарлас қақтығыс туындауы мүмкін. 

5.2.2 кез келген негіздер бойынша, оның ішінде Өнім берушінің қызмет ауқымына не 

оның іскерлік беделіне қарамастан,мүдделер қақтығысыболған жағдайда, Өнім берушінің 

жауапкершіліктен жалтаруына тыйым салынады. 

5.3. Өнім беруші: 

5.3.1 Өнім берушінің консультациялық қызметтер көрсету процесінде мүдделер 

қақтығысы анықталған жағдайда, Бірыңғай базада көзделген барлық деректерді аша отырып, оны 

Бірыңғай базаға енгізуге; 

5.3.2 Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым 

салынбаған кез келген көздерден, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарынан және т. б. 

Консультанттар туралы ақпаратты қадағалау және жинау құқығын; 

5.3.3 Стандартқа сәйкес Тапсырыс берушінің Өнім беруші туралы тиісті мәліметтерді 

алу және (немесе) Өнім берушінің өз міндеттемелерін, жалпы танылған мінез-құлық нормалары 

мен қағидаларын және бизнесті жүргізу этикасын, Стандарттың ережелері мен талаптарын 

бұзғаны туралы кәсіби бірлестікті хабардар ету мақсатында мемлекеттік органдарға, Өнім 

беруші мүше болып табылатын кәсіби бірлестіктерге жазбаша өтінішіне келіседі және Тапсырыс 

берушінің құқығын мойындайды.Өнім беруші бас тартқан жағдайда, оның бас тартуы заңды 

түрде дәлелді болуға тиіс. Дәлелсіз бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші мүдделер қақтығысы 

бар деген күдік болған жағдайда, мұндай бас тартуды мүдделер қақтығысының бар екендігі 

туралы Өнім берушінің растауы деп есептеуге құқылы; 

5.3.4 Өнім берушінің және оның консультациялық қызмет көрсетуге тартылған 

қызметкерлерінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге және пайдалануға келіседі және Тапсырыс 

берушінің құқығын мойындайды. 

5.4. Осы Шартқа  №3 қосымшаға сәйкес Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерге 

қатысты Өнім беруші дұрыс емес ақпарат ұсынған немесе Өнім беруші мүдделер қақтығысының 

жоқтығы туралы Өнім берушінің кепілдіктері мен куәландыруларын бұзған жағдайда, Өнім 

беруші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы сомасының  5%-ы мөлшерінде айыппұл төлейді. 

 

6. МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫ 
 

6.1. Тапсырыс беруші Қызметтерге ақы төлеу фактісі бойынша заттық нышанда 

көрсетілген Қызметтердің нәтижелеріне меншік құқығын алады. 

6.2. Тараптар көрсетілген Қызметтер Актісіне қол қою Жеткізушінің Тапсырыс берушіге 

осы Келісімшарт бойынша міндеттемелерді Тараптардың орындауы шеңберінде туындаған 

(жасалған) Қызметтердің барлық нәтижелеріне және зияткерлік меншік объектілеріне  айрықша 

мүліктік және мүліктік емес құқықтарды және меншік құқығын толық табыстауына, сонымен 

қатар Тапсырыс берушіні Қызметтердің барлық нәтижелеріне және зияткерлік меншік 

объектілеріне қатысты құқық иеленушісі ретінде мойындауға әкелетіндігін мойындайды және 

келіседі.  

 

7. КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТІ ТАПСЫРУ-ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ 
 

7.1. Келісімшарт бойынша Қызметтердің нәтижелері деп  Жеткізуші тиісінше түрде 

орындаған және Тапсырыс берушімен келісілген Бағалау туралы есеп түсініледі. 

7.2. Жеткізуші көрсеткен Қызметтерді тапсыру және Тапсырыс берушінің олады 

қабылдар алуы Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған Жеткізуші көрсеткен Қызметтер 

Актісімен осы Келісімшартқа №4 қосымшада көрсетілген нышан бойынша рәсімделеді 

7.3. Тапсырыс беруші 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Қызметтер Актісін қарайда жәнең 

егер ескертулері жоқ болса, қол қояды. Жеткізуші 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Тапсырыс 

берушіден қол қойылған қабылдау актісін немесе оған қол қоюдан уәжделген түрде бас тарту 



 

алмаған жағдайда, Тараптар қабылдау актісіне қол қойылған деп есептелетіндігін, ал 

Қызметтерді Жеткізуші көрсетті және Тапсырыс беруші осындай қабылдау актісінде көрсетілген 

көлемде және шарттармен қабылдады деп мойындайды. 

7.4. Қабылдау кезінде көрсетілген Қызметтерденқандай да бір кемшіліктер 

айқындалса, Тапсырыс берушікөрсетілген Қызметтерді қабылдамауға және 

Жеткізушікөрсетілген Қызметтерді қабылдау-табыстау актісін ұсынғаннан бастап 10 (он) жұмыс 

күні ішінде  Жеткізушіге айқындалған кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама жолдауға 

құқылы. Бұл ретте Тапсырыс беруші Кемшіліктер (дәлсіздіктер, қателіктер) туралы акт жасайды 

және онда айқындалған кемшіліктер мен оларды жою мерзімін көрсетеді. 

7.5. Жеткізушінің кемшіліктер мен ескертулерді жоюы осы Келісімшарттың 7.7. 

тармағында келісілген мерзімдерде орындалады. 

7.6. ЖеткізушіТапсырыс берушіден көрсетілген Қызметтерден айқындалған 

кемшіліктер туралы хабарлама алғаннан бастап  7 (жеті) жұмыс күні ішінде айқындалған 

кемшіліктерді жоюға міндеттенеді.  

7.7. Қызметтерді қабылдағаннан кейін Келісімшарттан әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде 

анықталуы мүмкін болмаған ауытқуларды және/немесе өзге кемшіліктерді (дәлсіздіктер, 

қателіктер), соның ішінде Жеткізуші қасақана жасыруы мүмкіндерін  айқындаған Тапсырыс 

беруші бұл туралы Жеткізушіге олар айқындалғаннан кейін орынды мерзімде хабарлауға 

міндетті. 
 

 

8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
 

8.1.Жеткізуші осы Келісімшарттың 1.3. және 1.4.  тармақтарымен қарастырылған  

Қызметтерді көрсету мерзімдерін бұзған жағдайда,  Тапсырыс берушіЖеткізушіден Жеткізуші 

өз міндеттемелерін нақты орындағанға дейін мерзімінен кешіктірілген әрбір күн үшіносы 

Келісімшарттың жалпы сомасының 0,1%, алайда Келісімшарттың жалпы сомасының 5% 

аспайтын мөлшерде өсімақы талап етуге құқылы. 

8.2.Осы Келісімшарттың 3.1тармағында және/немесе 4-тарауында көрсетілген шарттар 

Жеткізушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, ЖеткізушіТапсырыс берушіге Жеткізушінің 

Тапсырыс беруші алдындағы Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындамауы 

және/немесе тиісінше емес орындауы салдарынан туындаған нақты залалды Жеткізуші 

Тапсырыс берушіге толық көлемде өтейді.  

8.3.Жеткізушінің Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындамауы 

және/немесе тиісінше емес орындауы үшін Тапсырыс берушігетөлеуге жататын өсімақы мен 

айыппұл сомасын Тапсырыс берушінің ұстауы жолымен Келісімшарттың жалпы сомасын 

азайтуға Жеткізуші келіседі. 

8.4.ЖеткізушіТапсырыс беруші сатып алатын Қызметтердегі жергілікті мазмұн үлесін 

растайтын есептілікті ұсынбаған және /немесе уақытылы емес ұсынған, сонымен қатар шынайы 

емес есептілік ұсынған жағдайда, осы Келісімшарттың 2-тармағының 2.2-тармақшасына сәйкес, 

Тапсырыс беруші түпкілікті төлем сомасынан осы Келісімшарттың жалпы сомасының 5 (бес) % 

мөлшерінде айыппұл ұстауға құқылы. 

8.5.Тапсырыс берушіҚызметтерге төлемнің Келісімшарттың 2,2-тармағында көрсетілген 

мерзімді бұзған жағдайда, ЖеткізушіТапсырыс берушіден  осы Келісімшарт бойынша 

мерзімінде төленбеген соманың 0,1%, 0,1%, алайда мерзімінде төленбеген соманың 5% аспайтын 

мөлшерде өсімақы талап етуге құқылы 

8.6.Келісімшартта көрсетілген жағдайларда Жеткізуші төлеуге жататын тұрақсыздық 

айыбы, айыппұл, өсімақы сомаларын Тапсырыс берушіөзінің Жеткізуші алдындағы 

кредиторлық берешегінің сомасынан ұстауға құқылы. Бұл ретте, Тапсырыс берушінің Жеткізуші 

алдындағы кредиторлық берешегі жоқ болған жағдайда, айыппұл, өсімақы сомалары тиісті 

хабарлама алған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде соңында төленеді. 



 

8.7.Осы Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған тарап екінші Тарапқа 

келтірілген тікелей нақты залал үшін, осы Келісімшартпен қарастырылған жағдайларды 

қоспағанда, жауапкершілікте болады. 

8.8. Өсімақы және/немесе айыппұл төлеу міндеттемесі кінәлі Тарапта екінші Тарап 

өсімақы және/немесе айыппұл төлеу туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап туындайды. 

Мұндай жазбаша талап жоқ болған жағдайда кінәлі Тарапта өсімақы және /немесе айыппұл төлеу 

міндеттемесі туындамайды. 

8.9.Өсімақы (айыппұл) төлеуТараптарды Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындау міндетінен, сонымен қатар екінші Тараптың Келісімшарт шарттарын орындамауы 

нәтижесінде бір Тараптың көтерген нақты залалын өтеу міндетінен босатпайды. 

8.10. Жеткізушінің жауапкершілігі Жеткізушінің Қызметтер көрсету кезіндегі  кінәлі 

әрекеттері нәтижесінде Тапсырыс беруші көтерген тікелей нақты залалдардың мөлшерімен 

шектеледі. Қызметтер көрсету кезіндегі Жеткізушініңәрекеттері нәтижесінде туындаған 

Тапсырыс берушінің алынбай қалған пайдасы үшін  Жеткізуші Тапсырыс берушінің алдында 

жауапкершілік алмайды.Жеткізушінің жалпы жауапкершілігі Қызметтердің жауапкершілік 

тудырған бөлігі үшін Жеткізушіге нақты төленген сыйақы сомасымен шектеледі. 

8.11. Жеткізушінің міндеті Қызметтер көрсетумен және Есепті табыстаумен 

шектеледі. Жеткізуші өзіне шешңмдер қабылдау, ұсыныстарды енгізу, наөты нәтижелерге қол 

жеткізу немесе ұқсас әрекеттерді жүзеге асыру үшін, олардың Есепті алу салдары болғандығына 

тәуелсіз, тікелей немесе жанама жауапкершілік алмайды. Тапсырыс беруші немесе оның үлестес 

тұлғалары, оларға иелік етушілер, лауазымды тұлғалары немесе жұмыскерлері (егер 

қолданымды болса) Жеткізушініңұсыныстарын немесе табысталған Есептеге ұсыныстарды  

енгізу туралы немесе енгізуден бас тарту туралы шешімдер қабылдау үшін толық жауапкершілік 

алады.  

8.12. Егер Тапсырыс берушіЖеткізушімен келісусіз Есепті үшінші тараптарға беретін 

болса, Тапсырыс берушіүшінші тараптарЖеткізушіге осы Келісімшартты орындау кезіндегі 

Жеткізушінің әрекеттері салдарынан немесе әрекеттеріне байланысты туындауы мүмкін 

наразылықтар, талап арыз немесе басқа талаптар қойған жағдайда, жауапкершілікте болады, 

мұндай залалдар немесе шығындар Жеткізушінің қасақана заңсыз әрекеттерінің нәтижесі болып 

табылатындығы  сот тәртібімен анықталғанжағдайларды қоспағанда. 

8.13. Тапсырыс берушініңосы Келісімшарттың шарттарын бұзуы салдарынан немесе 

бұзуымен байланысты туындауы мүмкін үшінші тараптардың кінә қоюлары, талап арыздары 

немесе өзге  талаптары жағдайында Тапсырыс берушіталап бойынша Жеткізушіні, оның 

әріптестері мен жұмыскерлерін кез келген бар немесе болуы мүмкін міндеттемелер, кінә қою, 

талап арыз, сот қараулары мен талаптарына қатысты босатады және нақты залалды, соның 

ішінде, басқалармен қоса, шығындарды (сот шығындарын қоса, шектеусіз) өтеуді кепілдендіреді, 

мұндай залалдар немесе шығындар Жеткізушінің қасақана заңсыз әрекеттерінің нәтижесі болып 

табылатындығы  сот тәртібімен анықталған жағдайларды қоспағанда. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

 

9.1. Тараптар осы Келісімшарт бойынша міндеттемелердің жартылай немесе толық 

орындалмауы үшін жауапкершіліктен босатылады, егер ол Тараптардың еркі мен қалауынан тыс, 

Тараптардың кез келгенінің осы Келісімшарт бойынша өз міндеттемелерін толық немесе 

жартылай орындауына кедергі келтіретін жағдайлардың, соның ішінде, алайда олармен 

шектелмей, дүлей апат немесе соғыс, кезкелген сипаттағы әскери іс-қимылдар, блокада сияқты 

күтпеген жағдайлардың салдары болып табылса. 

9.2. Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауы мүмкін болмай қалған  Тарап, 

Келісімшарттың  9.1-тармағына сәйкес екінші Тарапты 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей, 

міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін форс-мажор оқиғаларының басталуына қатысты 

жазбаша хабардар етуі тиіс. Уәкілетті органдармен берілген құжаттар осындай жағдайларды 

және олардың ұзақтығын куәландыратын жеткілікті негіздеме болып табылады. 



 

9.3. Келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындауы мүмкін болмай қалған  

Тараптың оны жауапкершіліктен босататын жағдайлардың орын алғандығы туралы хабарламауы 

немесе уақытылы емес хабарлауы оны форс-мажор жағдайларының орын алуы фактісіне сілтеме 

жасау құқығынан айырады. 

9.4. Егер форс-мажор жағдайлары30 (отыз) күнтізбелік күннен аса жалғасатын болса, 

онда Тараптардың кез келгені екінші Тарапқа осы Келісімшарт бойынша мінеттемелерді 

орындаудың өзара қабылданымды шарттарын анықтау мақсатында келіссөздер жүргізу туралы 

немесе оның әрекетін тоқтату туралыұсыныспен хабарлама жолдай алады.  

9.5. Осы Келісімшарттың әрекеті форс-мажор жағдайларының ықпалы нәтижесінде 

тоқтатылған жағдайда Тараптар нақты көрметілген Қызметтер бойынша өзара есеп айырысу 

жүргізеді. 

 

10. ШАРТТЫ БҰЗУ ТӘРТІБІ 
 

10.1. Тараптар осы Шартты Тараптардың келісімі бойынша мерзімінен бұрын бұзуы 

мүмкін.  

10.2. Тапсырыс беруші осы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін 15 (он бес) 

күнтізбелік күн бұрын бұл туралы Өнім берушіні жазбаша хабардар ете отырып, Өнім беруші 

көрсеткен Қызметтер Актісіне қол қойғанға дейін кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы. 

10.3. Мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда, Шартты мерзімінен бұрын бұзудан 

туындайтын кез келген жауапкершіліктен немесе залалдан Тапсырыс берушіні босата және 

(немесе) қорғай отырып, Тапсырыс берушіге айыппұл санкцияларын қолданбай, Тапсырыс 

берушінің Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар. Өнім беруші Мүдделер қақтығысы 

туралы мәліметтерге қатысты дәйексіз ақпарат берген жағдайда, Өнім беруші залалдарды өтеуге 

міндеттенеді. 

10.4. Тапсырыс беруші Шарт талаптарын елеулі түрде орындамаған жағдайда, Шартты 

бұзудың болжамды күніне дейін 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын оны жазбаша ескерте отырып, 

Өнім беруші Шартты бұзуға құқылы. 

10.5. Осы Шарттың 10.2 және/немесе 10.3-тармақтарына сәйкес бір Тарап екінші Тарапқа 

жазбаша хабарлама жібергеннен кейін 10 (он) кезекті операциялық күн ішінде Тараптар осы 

Шарт бойынша Өнім беруші нақты көрсеткен Қызметтерге ақшалай есеп айырысуларды 

жүргізеді.  

10.6. Тапсырыс беруші осы Шартты бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден 

Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап кезекті 5 (бес) операциялық күн 

ішінде осы Шарттың талаптарында көзделген залалдарды (нақты зиянды), өсімпұлды 

(айыппұлдарды) өтеуге міндетті.  

10.7. Осы Шарттың қолданылу мерзімін тоқтату Тараптардың ол бойынша 

міндеттемелерін тоқтатуға әкеп соғады, бірақ осы Шарттың Тараптарын, егер Тараптар осы 

Шарттың талаптарын орындау кезінде бұзушылықтар орын алған болса, оны бұзғаны үшін 

жауапкершіліктен босатпайды. 

 

11. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 
 

11.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күнінен бастап күшіне енеді 

және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындағанға дейін 

қолданылады. 

 

12. ДАУЛАР МЕН КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРДІ ШЕШУ ТӘРТІБІ 
 

12.1. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық даулар мен 

келіспеушіліктер өзара келіссөздер жолымен шешіледі.  



 

12.2. Келіспеушіліктерді келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген сот тәртібімен түпкілікті шешілуге 

жатады.  

12.3. Осы Шарт бойынша қолданылатын құқық Қазақстан Республикасының 

материалдық және іс жүргізу құқығы болып табылады. 

 

 

13. ӨЗГЕ ДЕ ТАЛАПТАР 
 

13.1. Осы Шартқа қатысты ұсынылуға тиіс барлық хабарламалар мен есептерді Тараптар 

жазбаша түрде жіберуге тиіс.  

13.2. Бір Тарап екінші Тарапқа жіберетін кез келген хабарламаның, егер ол осы Шарттың 

16-бөлімінде көрсетілген Тараптардың заңды мекенжайлары бойынша жіберілген жағдайда, 

заңды күші болады.  
13.3. Осы Шартқа барлық қосымшалар жазбаша түрде жасалған және екі Тарап қол 

қойған жағдайда, оның ажырамас бөліктері болып табылады. 
13.4. Мыналар Шарттың ажырамас бөліктері болып табылады:  

№1 қосымша «Техникалық өзіндік ерекшелік»;  
№2 қосымша «Жұмыстар мен қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілік»; 
№3 қосымша «Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер»; 
№4 қосымша «Өнім беруші көрсеткен Қызметтердің актісі». 

 

14. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР 

 

14.1. Осы Шартқа өткізілген сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертуі мүмкін 

өзгерістер және (немесе) Сатып алу қағидаларының 133-тармағында көзделмеген негіздер 

бойынша Өнім берушіні таңдауға негіз болған ұсыныстар енгізуге жол берілмейді.  

14.2. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және 

екі Тарап қол қойған жағдайда, оның ажырамас бөліктері болып табылады. 

 

15. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
 

15.1. Тараптардың ешқайсысының Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін 

екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа беруге құқығы жоқ.  

15.2. Тараптар осы Шарт бойынша өзара міндеттемелерді толық және уақтылы 

орындау мақсатында заңды мекенжайының не тұрғылықты жерінің және банктік 

деректемелерінің өзгеруі туралы, қайта ұйымдастыру, тарату туралы, банкроттыққа байланысты 

мән-жайлар және/немесе Шарт үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар мен фактілер туралы бір-

бірін хабардар етуге міндетті.  

15.3. Осы Шартпен реттелмеген мәселелерде Тараптар Қазақстан Республикасының 

заңнамасын басшылыққа алады.  

15.4. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заңды күші бар орыс 

тілінде 2 (екі) түпнұсқа данада жасалды. 

 

16. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, 

БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ 

 

Тапсырыс беруші:                                                                         Өнім беруші: 

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-Сұлтан қ. 

Есіл ауданы, Е-10-к-сі,17/12 

тел. +7 (7172) 55-13-98 



 

факс +7 (7172) 55-13-99 

Ағымдағы шот:  

KZ356010131000049659 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

БСК: HSBKKZKX  

БСН: 970240000816 

КБЕ 16 

Резиденттік белгісі – 1 

Экономика секторының коды – 6 

ҚҚС : серия 62001 2012ж.10.08. № 0015134. 
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(қолы, мөрі) 
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                                 (қолы, мөрі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                  2020 ж. «___»_____________ 

                                                                                                                        №____ шартқа 

                                                                                                                                   №1 қосымша                                                                                                                                                                                                                               

 

 

«Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша ұсынымдар 

ұсыну бойынша консультациялық қызметтерді сатып алуға  

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК 
 

1. Объект  

Консультациялық қызмет көрсетудің объектісі «Каустик» АҚ өткізу тәсілі бойынша 

ұсынымдар әзірлеу болып табылады.  
 

2. Қызметтерді көрсету мақсаты 

Консультациялық қызметтерді көрсету «Каустик» АҚ-ның 40% акциялар пакетін кейіннен 

өткізу мақсатында, «Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015ж.30.12. № 1141 қаулысына сәйкес жүзеге асырылатын 

болады. 

 

3. Консультациялық қызметтердің тізбесі:  

  «Самұрық-Қазына» АҚ активтерін өткізу, қайта құрылымдаудың Бірыңғай қағидаларының 

талаптарына сәйкес активті өткізу тәсілін айқындау бойынша ұсынымдар беру (тікелей 

мекенжайлық сату, аукцион және т.б.). 

 

4. Қызмет көрсету мерзімі 

Тиісті Шартқа Тараптар қол қойған күнінен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде 

Жеткізуші «Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша 

тұжырымдамамен/ұсынымдармен бірге бар есепті береді. 

Бұл ретте, Орындаушы Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап келесі күні қызмет 

көрсетуге кірісуі тиіс. 

 

5. Консультациялық қызметтерді ұсынуға қойылатын талаптар.  

Жұмыс нәтижелері «Каустик» АҚ-дағы 40% акциялар пакетін өткізу тәсілі бойынша 

тұжырымдамамен/ұсынымдармен бірге есеп нысанында ұсынылуға тиіс; Есептің қатты 

көшірмелерінің саны (қағазда) – 2 (екі) дана, сонмен қатар есептердің электрондық нұсқаларын 

беруге тиіс.  

 

6. Аяқталу нысаны және қызметтерді көрсету тәртібіне қойылатын талаптар: 

 Техникалық ерекшелігі бойынша қызметтерді аяқтау нысаны - Жеткізуші Мәміленің негізгі 

жүзеге асыру параметрлері бойынша ұсынымдары бар есепті жіберуге тиіс. 

 Жеткізушінің қызметтер көрсетудің жоғарыда көрсетілген нәтижелерін Қызметтерді 

қабылдау актілеріне қол қойылғанға дейін Тапсырыс берушінің тиісті органдары келісуі керек. 

 Тапсырыс беруші қызметтер көрсету нәтижелеріне (есептер, материалдар, тұсаукесерлер 

және т.б.) барлық құқықтары бар. 

 Қызмет көрсету аясында орындалатын барлық іс-шараларды жеткізушінің жұмыскерлері 

жүзеге асыруы керек, қызметтердің қандай да бір бөлігін қосалқы мердігерлікке беру Тапсырыс 

берушімен келіскен жағдайда ғана жол беріледі.  
 Команданың жеке құрамы тек Тапсырыс берушімен алдын ала келісімі бойынша өзгертілуі 

мүмкін. 

7. Бағалауға қатысуға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары 



 

Жобаның тәлімгерін көрсете отырып, бағалауды жүргізетін команданың құрамы; 

Жеткізушінің жұмыс тобында Бірыңғай қағидаларға сәйкес активтерді өткізу тәсілі 

бойынша ұсынымдарды (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе 

ұсыныс хаттар (кем дегенде 3) ұсыну бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну тәжірибесі 

бар кем дегенде 3 (үш) білікті маман (сарапшы) болуы керек; 

Құқықтық қабілеттілікке (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік) ие болуы; 

Қазақстан Республикасының нарығында кем дегенде 3 жыл жұмыс тәжірибесі (көрсетілген 

қызметтерді қабылдау/өткізу актілері және/немесе ұсыныс хаттар); 

Бұл ретте сатып алу нысанына сәйкес келетін саладағы жұмыс тәжірибесі Тапсырыс 

берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған құжаттарды, соның ішінде 

мамандардың (сарапшылардың) кәсіби біліктілігін және олардың соңғы 3 (үш) жыл ішінде 

жұмыс тәжірибесін растайтын дипломдардың, сертификаттардың, куәліктердің және басқа 

құжаттардың тиісті нотариалды куәландырылған көшірмелерін ұсынумен расталады; 

Жобалау командасының тәлімгеріне қойылатын міндетті талап - оның келесі біліктілікке ие 

болуы: расталған құжаттарды ұсына отырып, Chartered Financial Analyst (CFA). 

Әлеуетті жеткізуші тарапынан Жобаның тәлімгері Financial Times интернет-ресурсының 

деректері бойынша «Global MBA Ranking 2019»  рейтингісінің 20 үздіктер тізіміне кіретін Master 

in Business Administration (MBA) дәрежесіне ие болуы керек. 

Жоба тәлімгерінің соңғы 5 жылда Бірыңғай қағидаларға сәйкес активтерді өткізу тәсілі 

бойынша ұсынымдар (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе ұсыныс 

хаттар) бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну тәжірибесі болуы керек. 

Жоба тәлімгерінің соңғы 5 жылда жекешелендіру аясында Бірыңғай қағидаларға сәйкес кем 

дегенде 2 активті (көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілері және/немесе ұсыныс 

хаттар) өткізу жөнінде мәмілені сүйемелдеу бойынша консультациялық қызметтерді ұсыну 

тәжірибесі болуы керек. 

 

8. Көрсетілетін қызметтерді ұйымдастыруға қойылатын талаптар: 

 Қызметтерді көрсету шеңберінде орындалатын барлық іс-шараларды әлеуетті жеткізушінің 

жұмыскерлері орындауы керек, қызметтердің қандай да бір бөлігін қосалқы мердігерлікке беруге 

жол берілмейді;  

Қызмет көрсету барысында әлеуетті жеткізуші командасының құрамы тек тапсырыс 

берушімен келісім бойынша өзгертілуі мүмкін; 

Соңғы 5 (бес) жыл ішінде активтерді өткізу тәсілі бойынша консультациялық қызметтерді 

ұсыну мәселесі бойынша Тапсырыс берушімен жұмыс жасаудың сәтті тәжірибесі.  

 
 

 

 

 
 

 

 



 

2020 ж. «___»_____________ 
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                                                                                                                                                                                                      №2 қосымша 

       
Жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту бойынша есептілік 

Шарттың 

р/с  

№ 

(m) 

Шарт 

құны 

(ШҚj) 

KZT 

Шарт 

шеңберінде 

тауарлардың 

жиынтық құны  

 (ТҚj) 

KZT 

Шарт 

шеңберінде 

қосалқы 

мердігерлік 

шарттардың 

жиынтық құны 

(ШЖҚj) 

KZT 

j-шартын 

орындайтын 

қазақстандық 

кадрлардың 

еңбекақы төлеу 

қорындағы 

үлесі  

(Rj) 

% 

Та 

уар 

дың 

р/с 

№ 

(n) 

Шартты 

орындау 

мақсатында 

тапсырыс 

беруші сатып 

алған 

тауарлардың 

саны 

Тауар 

бағасы 

KZT 

Құны 

(TҚi) 

KZT 

СТ-KZ  

сертифика 

тына сәйкес 

ҚҚ үлесі  

(Ki) 

% 

СТ-KZ 

сертификаты 

Ескерту 

Нөмірі 
Берілген 

күні 

1     1 - - - - - - - 

2     2        

m     n        

ЖИЫНЫ                       

Жергілікті қамту үлесі ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстар 

мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде жергілікті қамтуды есептеуінің бірыңғай әдістемесіне сәйкес мына формула бойынша есептеледі: 

 

Жергілікті қамту үлесі (%):                                                                                                                

____________________________М.О. 

 **ҚҚж/қ  =              Басшының Т.А.Ә., қолы** шартта жергілікті қамту туралы жиынтық үлес жүз үлеске дейін сандық форматта көрсетіледі (0,00) 

           ___________________________ М.О. 

Орындаушының Т.А.Ә., байланыс телефоны 

m Тапсырыс беруші мен мердігер арасындағы шартты, мердігерлер мен қосалқы мердігерлер және т.б. 

арасындағы шарттарды қоса алғанда, жұмысты орындау (қызмет көрсету) мақсатында жасалған шарттардың 

жалпы саны;     

j Шарттың реттік нөмірі; 

ШҚj j-шартының құны; 

ТҚj j-шартын орындау шеңберінде өнім беруші немесе қосалқы мердігер сатып алған тауарлардың жиынтық 

құны; 

 

ШЖҚj j-шартын орындау мақсатында жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны; 

 

Rj j-шартын орындайтын өнім берушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлерге еңбекақы төлеудің 

жалпы қорындағы қазақстандық кадрларға еңбекақы төлеу қорының үлесі; 

S Жұмысты (қызметті) сатып алу туралы шарттың жалпы құны. 

ҚҚж/қ Жұмысты орындауға (қызмет көрсетуге) арналған шарттағы жергілікті қамту 

(ҚҚж/қ)   

n Сатып алу туралы шартты орындау мақсатында өнім беруші тікелей де, қосалқы 

мердігерлік шарттарын жасасу арқылы да сатып алған тауарлардың жалпы саны; 

і Тауардың реттік нөмірі 

ТҚi Стоимость i-тауардың құны; 

Ki «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы жергілікті қамту үлесі 

 Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»; 
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Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер 

 Осымен ____________________________атынан___________________ негізінде әрекет 

ететін_____________, 2020 ж. "___"_______________  № ______________ Шартқа сәйкес 

«Каустик» АҚ акциялар пакетін өткізу тәсілі жөнінде ұсынымдар ұсыну бойынша қызмет 

көрсететін, бұдан әрі Өнім беруші деп аталады, өз қолымен төмендегілерді растайды: 

 1) Өнім берушінің мүдделері мен Тапсырыс берушінің мүдделері, Тапсырыс берушінің 

қызметкерлері мен Өнім берушінің қызметкерлері, бір Өнім берушінің қызметкерлері мен басқа 

Өнім берушінің қызметкерлерінің, Тапсырыс берушінің қызметкерлермен қарым-қатынаста 

тұрған адамдардың  және Тапсырыс берушінің адамдарының арасында, Қазақстан 

Республикасының, Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе мемлекеттік органдарының 

мүдделері және Өнім берушінің мүддесі арасында мүдделер қақтығысына әкеп соғатын 

жағдайлардың жоқтығы туралы 

2) әлеуетті мүдделер қақтығыстарының жоқтығына қатысты: 

1. Өнім беруші мен Жобадағы үшінші тұлға арасында, сондай-ақ Тапсырыс беруші мен сол 

Өнім беруші арасында бір Жоба шеңберінде бір мезгілде әрекет ететін шарттық 

құқықтық қатынастар. 

2. осы Өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында басқа жобалар бойынша бұрын немесе 

қазір шарттық қатынастар болған кезде Өнім беруші мен Жобадағы үшінші тұлға 

арасында қолданыстағы шарттық құқықтық қатынастар; 

3. осы Өнім беруші мен Жобадағы үшінші тұлға арасында жобаның нысанасына 

байланысты, Қазақстан Республикасының және (немесе) Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің мүдделеріЖобадағы үшінші тұлғаның не Тапсырыс берушінің мүдделерімен 

сәйкес келмеген не сәйкес келмейтін бұрын немесе қазір шарттық қатынастар болған 

кезде Қазақстан Республикасының және (немесе) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

қатысуымен Жоба шеңберіндеТапсырыс берушінің Өнім берушісі, Тапсырыс беруші 

және Қазақстан Республикасы және (немесе) Үкімет арасында қолданыстағы шарттық 

құқықтық қатынастардың болуы; 

4. Өнім берушіде Тапсырыс берушінің мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, Өнім беруші 

іскерлік қатынастарды қолдауға не осындай тұлғаның Өнім берушіге іскерлік 

мүмкіндіктер беруге мүдделі Жобадағы үшінші тұлғамен қаржылық мүдделерінің 

болуы; 

5. басшының, әріптестің және Өнім берушінің кез келген басқа қызметкерінің Жобадағы 

үшінші тұлғада басшының, әріптестің, қызметкердің жұмысын қоса атқаруы немесе 

оның органдарына қатысу арқылы жұмыс істеуі; 



 

6. Өнім берушінің қосарлас мүдделер қақтығысын туындататын немесе туындатуы мүмкін 

өкілдіктері (егер Өнім берушінің ағымдағы клиентінің өкілдігі Тапсырыс берушінің 

мүдделеріне сәйкес келмесе; немесе егер Өнім берушінің бір және одан да көп ағымдағы 

клиенттерінің өкілдігі Өнім берушінің Тапсырыс беруші алдындағы міндеттемелерін 

бұзатын болады деген тәуекел орын алса, қосарлас қақтығыс туындауы мүмкін); 

7. Тапсырыс берушінің қызметкері жеке өзі қабылдауы тиіс шешімде немесе оны 

қабылдауға Тапсырыс берушінің қызметкері қатысуы тиіс шешімде не Тапсырыс 

берушінің қызметкері Жоба шеңберінде өзінің еңбек міндеттерін орындау кезінде 

жасауға тиіс іс-қимылда өзінің немесе Тапсырыс берушінің/Өнім берушінің 

қызметкерімен байланысты тұлғалардың кез келген мүдделілігі; 

8. Тапсырыс берушінің қызметкерінің Өнім берушімен еңбек және өзге де қатынастары, 

сондай-ақӨнім берушіден Жоба бойынша мүліктік пайда, игіліктер не артықшылықтар 

алу немесе алуға ниет ету фактісі; 

9. Тапсырыс берушінің қызметкерімен байланысты тұлғалардың Өнім берушімен 

қатынастары, сондай-ақӨнім берушіден мүліктік пайда, игіліктер не артықшылықтар 

алу немесе алуға ниет ету фактісі; 

10. Өнім берушіге белгілі мүдделер қақтығысына байланысты өзге де жағдайлар. 

Ескертпе*; мүдделер қақтығысына әкеп соғатын жағдайлардың болмауы туралы қосымша 

ақпаратты ашу (қажет болған жағдайда) 

1) осы нысанға қол қойушының Өнім берушінің атынан осы нысанға қол қоюға 

өкілеттігі бар, сол арқылы өзіне міндеттемелер қабылдайтынын және 

консультациялық қызметтерді сатып алу шартының (бұдан әрі – Шарт) 

жобасында қамтылған талаптармен келісетінін, оның ішінде, бірақ мына 

бөліктерде шектелмейтінін білдіреді: 

 мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы жалған мәліметтерді әдейі немесе мән 

бермегендіктен ұсынбағаны үшін Өнім берушінің жауапкершілігі;  

 мүдделер қақтығысы мәселелеріне қатысы бар кез келген оқиғалар және (немесе) фактілер 

туралы Тапсырыс берушінің басшылығын дереу хабардар ету жөнінде Өнім берушінің 

міндеттемелері; 

 Шартта құпиялылық режимін сақтаудың неғұрлым ұзақ мерзімі белгіленген жағдайларды 

қоспағанда (Жобаның ерекшелігін және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген жағдайларды ескере отырып), Өнім берушінің Жоба нысанасына байланысты 

не одан туындайтын мәселелер бойынша Тапсырыс берушіге қарсы үшінші тұлғалардың 

мүдделерін кемінде 5 (бес) жыл мерзімге ұсынуына тыйым салу; 

 кез келген негіздер бойынша мүдделер қақтығысы болған жағдайда, оның ішінде Өнім 

беруші қызметінің ауқымына немесе оның іскерлік беделіне қарамастан, Өнім берушінің 

жауапкершіліктен жалтаруына тыйым салу;  



 

 Тапсырыс берушімен, Қордың тобына кіретін ұйымдармен, Қазақстан Республикасымен, 

Қазақстан Республикасының Үкіметімен мүдделер қақтығысының болмауы фактісін Өнім 

берушінің сөзсіз растауы; 

 мүдделер қақтығысының болуы нәтижесінде келтірілген залалдар үшін (нақты залал үшін 

де, жіберіп алған пайда да үшін де) Тапсырыс беруші алдында Өнім берушінің толық 

материалдық жауапкершілігі;  

• Өнім берушінің Тапсырыс берушіден алынған барлық ақпараттың құпиялылық режимін 

қатаң сақтау, Шарт тоқтатылған немесе бұзылған жағдайда, алынған 

ақпараттың/мәліметтердің қайтарылуын және (немесе) жойылуын қамтамасыз ету 

міндеттемелері (мұндай міндеттеме құпиялылық туралы жеке шартта/келісімде көзделуі 

мүмкін); 

 егер Өнім берушінің өкілдігі мүдделер қақтығысын туындатса немесе туындатуы мүмкін 

болса, Тапсырыс берушінің мүдделерін білдіруге  тыйым салу; 

 Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерге қатысты дұрыс емес ақпарат бергені үшін, 

мүдделер қақтығысының жоқтығы туралы Өнім берушінің кепілдіктері мен растамаларын 

бұзғаны үшін Өнім берушінің тұрақсыздық айыбы түріндегі жауапкершілігі (Шарт бағасын 

ескере отырып); 

 мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда, «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін 

ұйымдардың консультациялық қызметтерді тартуы кезінде мүдделер қақтығысының алдын 

алу жөніндегі корпоративтік стандартта (бұдан әрі – Стандарт) көзделген ережелерді 

ескере отырып, Тапсырыс берушіге айыппұл санкцияларын қолданбастан және Тапсырыс 

берушіні Шартты мерзімінен бұрын бұзудан туындайтын кез келген жауапкершіліктен 

немесе залалдан босата және (немесе) қорғай отырып, Тапсырыс берушінің Шартты 

мерзімінен бұрын бұзу құқықтары; 

 Тапсырыс берушінің Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тарту және осы 

нысанда қамтылған Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерге қатысты Өнім беруші дұрыс 

емес ақпарат берген жағдайда, залалдарды өтеуді талап ету құқығы; 

 Өнім берушінің консультациялық қызметтер көрсетуі барысында мүдделер қақтығысы 

анықталған жағдайда, мүдделер қақтығысы мәселесі бойынша Консультанттар туралы 

мәліметтерден тұратын «Самұрық-Қазына» АҚ тобының Бірыңғай базасына (бұдан әрі — 

Бірыңғай база) Бірыңғай базада көзделген барлық деректерді аша отырып, оны енгізуге 

Өнім берушінің келісімі; 

 Тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған кез 

келген көздерден, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарынан және т. б. Өнім 

берушілер туралы ақпаратты қадағалау және жинау құқығы; 



 

 стандартқа сәйкес Тапсырыс берушінің Өнім беруші туралы тиісті мәліметтерді алу және 

(немесе) Өнім берушінің өз міндеттемелерін, жалпы танылған мінез-құлық нормалары мен 

қағидаларын және бизнесті жүргізу этикасын, Стандарттың ережелері мен талаптарын 

бұзғаны туралы кәсіби бірлестікті хабардар ету мақсатында мемлекеттік органдарға, Өнім 

беруші мүше болып табылатын кәсіби бірлестіктерге жазбаша өтінішіне Өнім берушінің 

келісімі. Өнім беруші бас тартқан жағдайда, оның бас тартуы заңды түрде дәлелді болуға 

тиіс. Дәлелсіз бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші мүдделер қақтығысы бар деген күдік 

болған жағдайда, мұндай бас тартуды мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы Өнім 

берушінің растауы деп есептеуге құқылы; 

 Өнім берушінің немесе оның заңды өкілінің консультациялық қызметтер көрсетуге 

тартылған Өнім беруші мен оның қызметкерлерінің дербес деректерін жинауға, өңдеуге 

және пайдалануға келісімі; 

 мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда (осы нысанда 1-10-тармақтарда қамтылған 

жоғарыда көрсетілген негіздер бойынша қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей), Бірыңғай 

базаның талаптарымен көзделген барлық деректерді аша отырып, Өнім берушіні Бірыңғай 

базаға енгізуге келісім. 

Өнім берушінің қол қоятын өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттар ұсынылды. 

  

 

 

____________ 

  

(қолы, мөр) 

 

2020ж. «___»___________ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

2020 ж. «___»_____________ 

                                                                                                                        №____ шартқа 

                                                                                                                                   № 4 қосымша                                                                                                                                                                                                                               

Қазақстан Республикасы  

Қаржы министрінің  

2014 жылғы 27 қазандағы  

№ 458 бұйрығына  

қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Қаржы министрінің  

2012 жылғы 20 желтоқсандағы  

№ 562 бұйрығына  

50-қосымша 

Ж-1 нысаны 

 

 
  ЖСН/БСН 

Тапсырыс беруші: «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы, 

010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Е-10-к-сі, 

              (толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер) 

Орындаушы: ____________________________________________ 

              (толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер) 
 

 970240000816 

Шарт (келісімшарт): _______________________________________ 
 

Құжат нөмірі Жасалған күні 

№__ 2020ж. «__» _______  
 

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) АКТІЛЕРІ* 

Рет 

бойынша 

нөмірі 

Жұмыстардың 

(қызметтердің) атауы 

Орындалған 

жұмыстардың 

(көрсетілген 

қызметтердің) 

күні 

Маркетингтік 

зерттеулер, 

консультациялық 

және өзге де 

қызметтер 

жайлы есептің 

болуы туралы 

мәліметтер  

 (күні, нөмірі, 

беттер саны) 

Өлшем 

бірлігі 

Жұмыстар орындалды  

(қызметтер көрсетілді) 

 саны бірлік 

үшін 

бағасы, 

KZT 

Құны 

1 2  3 4 5 6 7 

1 
  

     

    Жиыны 1 х  

соның ішінде ҚҚС:    
 

Барлық атаулар ___, сомасы ________ KZT 

Құны жазумен  ________________________________________. 

Тапсырыс берушіден алынған қорларды пайдалану туралы мәліметтер (атауы, саны, құны): _______ 

 

Құжаттама тізбесі: _________________________ 

 

Тапсырдым (Орындаушы) 

 

_________________ 

 Қабылдадым (Тапсырыс беруші) 

 

_________________  

 Т.А.Ә     Т.А.Ә 



 

 

Ұсыныстар сұратуға  

4-қосымша 
 

Әлеуетті консультанттың ұсыныс нысаны 

 

 

Кімге: ____________________________________________________________________ 

                                  (ұсыныстарды сұратуды ұйымдастырушының атауы көрсетіледі) 

Кімнен: __________________________________________________________________ 

                                      (әлеуетті консультанттың атауы көрсетіледі) 

 

1. Әлеуетті консультант туралы мәліметтер: 

Заңды тұлғаның – әлеуетті консультанттың толық атауы 

(мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке (анықтамаға) сәйкес)) 

 

БСН  

Қосылған құн салығы бойынша есепке қою туралы 

куәліктің нөмірі мен күні  

 

Әлеуетті консультанттың заңды, пошталық мекенжайы 

және электрондық поштасының мекенжайы, байланыс 

телефондары 

 

Әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері  

Бірінші басшының Т.А.Ә.  

 

2. _____________________________________________________ осы ұсыныспен  

(заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) 

«Каустик» акционерлік қоғамын өткізуге байланысты «Каустик» АҚ жарғылық 

капиталындағы акциялардың нарықтық құнын бағалау жөнінде қызметтер көрсету 

бойынша әлеуетті өнім берушіні таңдау жөніндегі рәсімге әлеуетті консультант ретінде 

қатысуға ниетін білдіреді және ұсыныстар сұратуда көзделген талаптар мен шарттарға 

сәйкес қызметтер көрсетуге келісім береді. 

3. Әлеуетті консультант осы ұсыныс арқылы ұсыныстар сұратумен танысқанын   

және 

________________________________________________________________________      

 (ұсыныстар сұратуды ұйымдастырушының атауын көрсету қажет) 

және комиссияға өзінің құқықтылығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары 

туралы дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, олардың авторлық және 

сабақтас құқықтарды, сондай-ақ өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар 

етілгендігін растайды. 

Әлеуетті консультант осы ұсыныста және оған қоса берілетін құжаттарда дұрыс 

емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілік қабылдайды. 

4. Осы ұсыныс (____парақта) тігілді, нөмірленді және соңғы парақ бірінші 

басшының қолымен және әлеуетті консультанттың мөрімен куәландырылған. 

5. Осы ұсыныс 2019 жылғы _______________ қоса алғанда қолданылады. 

 

 

6. Осы ұсыныс ұтқан деп танылған жағдайда, шарттың жалпы сомасының _____ 

пайызын (-дарын) құрайтын сомаға сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз 



 

етуді енгізуге міндеттенеміз. Әлеуетті консультант сатып алу туралы шарттың 

орындалуын қамтамасыз етуді енгізу шарттарымен, түрімен, көлемімен және тәсілімен 

келіседі. 

________________________________ 

___________________/____________/ 

 

(Заңды тұлға–әлеуетті өнім берушінің бірінші басшысының 

лауазымы, Т.А.Ә. және оның қолы) 

 

М.О. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

«Каустик» АҚ акциялар пакетін өткізу тәсілі жөнінде ұсынымдар ұсыну бойынша 

тәуелсіз консультанттың қызметтерін таңдау бойынша ұсыныстарды сұратуға 

келісу парағы 

 
 
 

Комиссия төрағасы: 

/_________________/ 

 

Комиссия төрағасының орынбасары: 

/_________________/ 

    

Комиссия мүшелері:  

/_________________/ 
 
 


