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Годовой план закупок на 2022 год

Номер 

пункта 

плана

Вид 

предмета 

закупок

Код товара, работы, услуги 

(в соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых товаров, 

работ и услуг на государственном 

языке (в соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых товаров, 

работ и услуг на русском языке (в 

соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, 

работ и услуг на государственном языке (в 

соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика 

(описание) товаров, работ и 

услуг на русском языке (в 

соответствии с КТРУ)

Дополнительная характеристика (на 

государственном языке)

Дополнительная характеристика (на 

русском языке)
Способ закупок

Единица 

измерения 

(в 

соответстви

и с КТРУ)

Количество, 

объем

Цена за единицу, 

тенге без НДС 

Планируемая сумма 

закупок, тенге БЕЗ НДС

Срок 

проведения 

закупок (месяц)

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг

Место 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (код 

населенного 

Размер 

авансово

го 

платежа 

%

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

1 Услуга 749020.000.000066
Рейтингілік агенттіктің қызмет 

көрсетулері
Услуги рейтингового агентства Рейтингтік агенттіктің қызметтері Услуги рейтингового агентства

Moody's рейтингілік агенттіктің қызмет 

көрсетулері
Услуги рейтингового агентства Moody's

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 27 720 000,00 27 720 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

2 Услуга 749020.000.000066
Рейтингілік агенттіктің қызмет 

көрсетулері
Услуги рейтингового агентства Рейтингтік агенттіктің қызметтері Услуги рейтингового агентства S&P рейтингілік агенттіктің қызмет көрсетулері Услуги рейтингового агентства S&P

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 23 760 000,00 23 760 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

30.04.2023 года
751110000 100

3 Услуга 582950.000.000001

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Жазылым бойынша Microsoft Windows Server 

серверлік ОЖ лицензияларын сатып алу 

қызметтері

 Услуги приобретения лицензий 

серверных ОС Microsoft Windows Server по 

подписке 

117 Тендер Одна услуга 1,00 3 672 000,00 3 672 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

4 Услуга 801019.000.000010
Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

DLP құпия ақпараттың жария болуын 

болдырмау жүйесі үшін лицензия жүйесі

DLP система, лицензии для системы 

предотвращения утечки 

конфиденциальной информации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 21 209 748,21 21 209 748,21 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

5 Услуга 749020.000.000125

GPS-мониторингі жүйесі арқылы 

автокөлік құралдарына мониторинг 

қызметтері

Услуги мониторинга за 

автотранспортными средствами 

посредством системы GPS-мониторинга

GPS-мониторингі жүйелері арқылы автокөлік 

құралдарын бақылау қызметері

Услуги мониторинга за 

автотранспортными средствами 

посредством системы GPS-

GPS қабылдағыштарына қызмет көрсету үшін 

абоненттік төлем

Абонентская плата за обслуживание GPS 

– приемников

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 342 000,00 342 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

6 Услуга 620920.000.000012

Бағдарламалық терминалды 

пайдалануға ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Бағдарламалық терминалды қолдануды қамту 

бойынша ақпараттық қызметтер

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қордың клиенттерін бағалаудың 

автоматтандырылған рейтингтік моделіне 

қатысты ақпараттық жүйені дамыту және одан 

Абонентская плата за предоставление 

сервиса автоматизированной рейтинговой 

модели оценки клиентов Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 11 880 000,00 11 880 000,00 01 Январь с 01.01.2022 по 31.12.2022 года 751110000 0

7 Услуга 611011.159.000000 "Тегін қоңырау шалу" қызметі Услуга "Бесплатный вызов"
Телефон нөмірін шақырылатын шақыртулар үшін 

көрсетілетін қызметтер

Услуги по предоставлению 

телефонного номера для звонков за 

счет вызываемого абонента

 Toll Free зияткерлік нөмір үшін абоненттік 

төлем

Абонплата за интеллектуальный номер 

Toll Free
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 267 533,96 1 267 533,96 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

8 Работа 620230.000.000004
Ақпараттық жүйені жаңғырту 

қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы
Ақпараттық жүйені жаңғырту қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 

портфельдік субсидиялау және 

кредиттер/микрокредиттер бойынша ішінара 

Автоматизация процесса портфельного 

субсидирования части ставки 

вознаграждения и частичного 

117 Тендер Одна услуга 0,00 0,00 0,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

9 Работа 620230.000.000004
Ақпараттық жүйені жаңғырту 

қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы
Ақпараттық жүйені жаңғырту қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы

Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 

портфельдік субсидиялау және 

кредиттер/микрокредиттер бойынша ішінара 

Автоматизация процесса портфельного 

субсидирования части ставки 

вознаграждения и частичного 

117 Тендер Одна услуга 1,00 7 778 008,93 7 778 008,93 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

10 Работа 620230.000.000004
Ақпараттық жүйені жаңғырту 

қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы
Ақпараттық жүйені жаңғырту қызметтері

Услуги по модернизации 

информационной системы

Контрагенттерді сенімділікке тексеру процесін 

автоматтандыру

Автоматизация процесса проверки 

контрагентов на благонадежность
117 Тендер Одна услуга 1,00 5 940 000,00 5 940 000,00 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

11 Товар 221111.100.000027 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 37 410,72 149 642,86 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

12 Товар 221111.100.000027 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 64 732,14 258 928,56 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

13 Товар 221111.100.000027 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, қысқы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 57410,72 229 642,88 09 Сентябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

14 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 68150 272 600,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

15 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 62 809,00 251 236,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

16 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 58 415,18 233 660,71 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

17 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 40 178,57 160 714,29 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

18 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 70 714,28 282 857,12 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

19 Товар 221111.100.000007 Шина Шина
жеңіл автомобиль үшін, жазғы, радиалды, тоғын 

диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден жасалған 

пневматикалық жаңа шина. Шинаның 

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  для 

легковых автомобилей. конструкция 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 62 946,43 251 785,71 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

20 Услуга 620910.000.000000

Компьютерлік/серверлік 

жабдықтарды орнату және баптау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по установке и настройке 

компьютерного/серверного 

оборудования

Компьютерлік/серверлік жабдықтарды орнату 

және күйге келтіру бойынша қызметтер

Услуги по установке и настройке 

компьютерного/серверного 

оборудования

Желілік инфрақұрылым мен телефония 

жүйелерін басқару

Администрирование сетевой 

инфраструктуры и системы телефонии
117 Тендер Одна услуга 1,00 13 828 800,00 13 828 800,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

21 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін курсты 

өзектендіру, "кәсіпкерлікті дамытуды 

қашықтықтан қолдау" жобасы шеңберінде 

Актуализация курса для начинающих 

предпринимателей, размещение новых 

курсов для действующих 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

22 Товар 212024.600.000003 Медициналық қорабы Аптечка медицинская көліктік транспортная Автомобиль дәрі қобдишасы Аптечка автомобильная
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 3507 3 507,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

23 Товар 212024.600.000003 Медициналық қорабы Аптечка медицинская көліктік транспортная Автомобиль дәрі қобдишасы Аптечка автомобильная
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 4 410,71 4 410,71 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

24 Товар 212024.600.000000 Медициналық қорабы Аптечка медицинская әмбебап универсальная кеңсе дәрі қобдишасы аптечка офисная
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 17 815,50 17 815,50 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

25 Товар 212024.600.000000 Медициналық қорабы Аптечка медицинская әмбебап универсальная кеңсе дәрі қобдишасы аптечка офисная
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 12 500,00 12 500,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

26 Услуга 771110.100.000000
Жеңіл автомобильдерді жалдау 

қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

Алматы қ. тәулік бойғы жұмыс режимімен 

бизнес-кластағы 1 автокөлікті жалға алу

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Алматы

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

27 Услуга 771110.100.000000
Жеңіл автомобильдерді жалдау 

қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

Алматы қ. тәулік бойы жұмыс істейтін бизнес-

кластағы 1 автокөлікті жүргізушісіз жалға алу

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Алматы без водителя

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 413 700,00 4 413 700,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

28 Услуга 771110.100.000000
Жеңіл автомобильдерді жалдау 

қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса, ,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Нур-Султан

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 135 000,00 6 135 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

29 Услуга 692010.000.000004

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін жүргізу 

Услуги по проведению аудита 

специального назначения субъектов 

квазигосударственного сектора

Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по проведению аудита 

специального назначения субъектов 

квазигосударственного сектора

 Квазимемлекеттік сектор субъектілеріне 

арнайы мақсаттағы аудит

Аудит спец. назначения субъектов 

квазигосоударственного сектора

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 017 857,14 4 017 857,14 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

30 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Литр (куб. 

дм.)
5 000,00 162,50 812 500,00 07 Июль

с 01.07.2022 г. по

31.07.2022 г
751110000 100

31 Товар 271231.900.000051 Есептік-бөлу қалқаны Щит учетно-распределительный түрі ЩРН типа ЩРН Кіріспе қалқан (шкаф рубильник) Вводный щит (Шкаф рубильник) 
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 1,00 223 214,29 223 214,29 04 Апрель

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

32 Товар 261130.200.000002 Оперативтік жады Оперативная память
жады түрі DDR3, сыйымдылығы 2 Гб-тан артық, 

бірақ 8 Гб-тан артық емес

вид памяти DDR3, емкость более 2 

Гб, но не более 8 Гб

Жады түрі SDDR3, сыйымдылығы 2 Гб-тан 

артық, бірақ 8 Гб-тан артық емес

вид памяти SODIMM SDDR3, емкость 

более 2 Гб, но не более 8 Гб

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 20 000,00 600 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

33 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
Ішуге арналған су 0,25 л. шыны ыдысында

Вода питьевая 0,25 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 140,00 296,55 41 517,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

970840000277 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" Акционерлік қоғамы Акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

БИН Заказчика Наименование заказчика (на государственном языке) Наименование заказчика (на русском языке)

1 2 3



34 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
Ішуге арналған су 0,25 л. шыны ыдысында

Вода питьевая 0,25 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 3 456,00 315,00 1 088 640,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

35 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
Ішуге арналған су 0,5 л. шыны ыдысында

Вода питьевая 0,5 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 40,00 479,91 19 196,40 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

36 Товар 172313.100.000004 Журнал Журнал есепке алу үшін для учета
Қағаздағы + электрондық тасымалдағыштағы 

жылдық есеп

Годовой отчет на бумажном + 

электронном носителях
117 Тендер Штука 400,00 25 412,49 10 164 996,00 03 Март

в течение 210 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

37 Товар 251210.300.000009 Есіктің блогы Блок дверной ішкі, металлдан жасалған внутренний, металлический Антипаника өртке қарсы жүйесі есіктері
Двери противовожарные система 

"Антипаника"

116 Запрос ценовых 

предложений
Комплект 1,00 236 607,14 236 607,14 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

38 Товар 257214.690.000027 Есіктік жетілдіруші Доводчик дверной 90 кг-ға дейін до 90 кг Есіктерге арналған есік жапқыштары Дверные доводчики для дверей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Штука 0,00 0 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

39 Товар 222929.900.000005 Тақта Табличка ақпараттық, пластик информационная, пластиковая
Есіктің тақтайшалары (лазермен ойылған 

роумарк), өлшемі 255 мм*170 мм

Дверные таблички (роумарк с лазерной 

гравировкой), размер 255 мм*170мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 80,00 2 800,00 224 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

40 Товар 192026.510.000000 Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее Жаздық дизельді жанармайы Дизтопливо летнее 117 Тендер
Литр (куб. 

дм.)
2 000,00 267,86 535 720,00 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

41 Товар 192026.510.000001 Дизельді жанармай Топливо дизельное қысқы зимнее Қысқы дизельді жанармайы Дизтопливо зимнее 117 Тендер
Литр (куб. 

дм.)
125,00 361,61 45 201,25 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

42 Товар 262021.300.000016 Қатқыл диск Диск жесткий

интерфейсі SATA 3 Гбит/с, сыйымдылығы 500 Гб-

тан артық, бірақ 3 Тб-тан артық емес, өлшемі 

3,5"

интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость 

более 500 Гб, но не более 3 Тб, 

размер 3,5"

Қатты диск. SSD Диск жесткий. SSD
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 32 000,00 960 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

43 Услуга 749020.000.000010
Ауырған жағдайда медициналық 

сақтандыру бойынша қызметтер

Услуги по медицинскому страхованию 

на случай болезни

Сырқаттану жағдайы туындаған кездегі 

медициналық сақтандыру бойынша қызметтер

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай болезни

Штаттағы қызметкерлер мен аутстаффинг 

қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандыру

Добровольное медицинское страхование 

штатных работников и работников 

аутстаффинга

117 Тендер Одна услуга 1,00 126 808 200,00 126 808 200,00 08 Август

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 70

44 Работа 024010.299.000003
Көгалдандыру және оған ілеспе 

жұмыстар

Работы по озеленению и 

сопутствующие к ним

Көгалдандыру және соған қатысты (көгалдандыру 

алаңын дайындау, көшет отырғызу, көшет орнын 

ауыстыру) жұмыстары

Работы по озеленению и 

сопутствующие к ним (снос и 

подготовка к посадке зеленых 

Қара топырақты вазондарға, көгалдарға 

ауыстырып салу.  Көгалдарға шөп, ағаш 

шарбақтарын отырғызу. Вазондарға гүлдерді 

Замена, укладка чернозема в вазоны, 

лужайки. Высадка газона, живой изгороди 

на лужайках. Высадка цветов в вазоны. 

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 350 000,00 350 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

45 Услуга 620920.000.000001

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әкімшілдеу және техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

Бағдарламалықі жасақты әкімшіліктендіру және 

оған техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

«1С:Предприятие» ақпараттық-технологиялық 

құамтамасыз ету

Информационно-Технологическое 

Сопровождение (ИТС) «1С:Предприятие» 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 98 214,29 98 214,29 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

46 Услуга 639910.000.000002 Ақпараттық мониторинг қызметтері Услуги информационного мониторинга Ақпараттық бақылау қызметі
Услуги информационного 

мониторинга

БАҚ, әлеуметтік желілер, блогтар, веб-

ресурстардың ақпараттық мониторингі

Информационный мониторинг СМИ, 

социальных сетей, блогов, веб-ресурсов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

47 Услуга 619010.900.000001 Бұлт сервисінің қызметтері Услуги облачного сервиса Бұлтты қызмет көрсетулер қызметі Услуги облачного сервиса
Инфрақұрылым қызмет ретінде (IaaS) 

әкімшілендіру қызметтерімен бірге

Инфраструктура как услуга (IaaS), 

включая услуги администрирования

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 28 290 364,20 28 290 364,20 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 0

48 Услуга 821911.000.000000 Көшіру бойынша қызметтер Услуги по копированию Көшірме жасау бойынша қызметтер Услуги по копированию Көшірме жасау қызметтері Копировальные услуги
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 849 999,82 1 849 999,82 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

49 Товар 274015.990.000011 Люминесцентті шам Лампа люминесцентная цоколь типі h23, қуаты 18 Вт тип цоколя h23, мощность 18 Вт
Люминесцентті шам, цоколь түрі Һ23, қуаты 18 

Вт

Лампа люминесцентная, тип цоколя Һ23, 

мощность 18 Вт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 550,00 55 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

50 Товар 274039.900.000052 Жарық диодты шам Лампа светодиодная цоколь типі Е27, қуаты 13 Вт тип цоколя Е27, мощность 13 Вт
Энергия үнемдейтін шам, цоколь түрі Е27, 

қуаты 15 Вт

Лампа энергосберегающая, тип цоколя Е 

27, мощность 15 Вт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 252,00 1 400,00 352 800,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

51 Товар 274015.300.000004 Жарық диодты шам Лампа светодиодная цоколь типі E14, қуаты 8 Вт тип цоколя E14, мощность 8 Вт Жарықдиодты шамдар Лампы светодиодные
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 0,00 0,00 0,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

52 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

bpmonline лицензиялық қолдау көрсету Лицензионная поддержка bpmonline

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 26 496 800,00 26 496 800,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 100

53 Услуга 582950.000.000001

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Лицензия (Creative Cloud) 2 дана. Графикалық 

редактор

Лицензия (Creative Cloud) 2 шт. 

Графический редактор

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 102 464,30 1 102 464,30 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

54 Услуга 749013.000.000010

Экология аумағында есептіліктер мен 

ұқсас құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сүйемелд

Услуги по 

подготовке/верификации/сопровожден

ию/составлению в области экологии 

Экология аумағында есептіліктер мен ұқсас 

құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сүйемелдеу/құрастыру 

Услуги по 

подготовке/верификации/сопровожд

ению/составлению в области 

Өндірістік экологиялық бақылау нәтижелері 

бойынша есептілікті дайындау жөніндегі іс-

шаралар

Мероприятия по подготовке отчетности 

по результатам производственного 

экологического контроля

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

55 Товар 262018.900.000006 Көп функциялық құрылғы Устройство многофункциональное лазерлік баспа печать лазерная Көп функциялық құрылғы Многофункциональное устройство
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 1 241 071,43 6 205 357,15 08 Август

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

56 Товар 262013.000.000011 Компьютер Компьютер кеңселік (әмбебап) офисный (универсальный)
Компьютер, форм-фактор моноблок диагоналі 

кем дегенде 23"

Компьютер, форм-фактор моноблок с 

диагональю дисплея не менее 23"
117 Тендер Штука 100,00 416 846,46 41 684 646,00 05 Май

в течение 180 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

57 Услуга 620230.000.000004
Ақпараттық жүйелерді жаңарту 

бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы
Ақпараттық жүйені жаңарту бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы
BPM'online sales АЖ модернизациялау Модернизация ИС BPM'online sales 117 Тендер Одна услуга 1,00 10 900 000,00 10 900 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

58 Товар 262016.930.000001 "тінтуір" манипуляторы Манипулятор "мышь" оптикалық, сымды оптическая, проводная
Оптикалық, қосылым түрі - сымды, қосылым 

интерфейсі - USB

Мышь Оптическая, тип подключения - 

проводной, интерфейс подключения - 

USB

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 40,00 4 375,00 175 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

59 Услуга 692010.000.000000
Аудит мәселелері бойынша 

консультациялық қызметтер

Услуги консультационные по вопросам 

аудита

Аудит мәселелері жөніндегі консултациялық 

қызметтер

Услуги консультационные по 

вопросам аудита
Ішкі бақылау жүйесін тәуелсіз бағалау

Независимая оценка системы внутреннего 

контроля 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 357 142,86 5 357 142,86 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

60 Товар 329959.900.000055 Сертификат Сертификат сыйлықтық подарочный
Қызметкерлердің балаларына арналған жаңа 

жылдық сыйлықтар (сыйлық сертификаты)

Новогодние подарки для детей 

сотрудников  (сертификат подарочный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 625,00 5 000,00 3 125 000,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

61 Услуга 743011.000.000000 Аудару қызметтері Услуги переводческие Аудару қызметтері Услуги переводческие

Халықаралық серіктестер қызметкерлерінің 

тағылымдамаларында (ағылш.-рус, ағылш. - 

ағылш.) бірізді аударма қызметтерімен 

Обеспечение услугами 

последовательного перевода (англ-рус, 

рус - англ) на стажировках работников 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 339 285,71 1 339 285,71 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

62 Услуга 582950.000.000000

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия мерзімін ұзарту 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по продлению лицензий на 

право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қымсыздандыруды пайдалану 

құқығына лицензияны создыру бойынша 

қызметтер

Услуги по продлению лицензий на 

право использования программного 

обеспечения

Жетілдірілген JivoSite нұсқасының 

функцияларын қамтамасыз ету

Обеспечение функциональности 

расширенной версии JivoSite

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

63 Товар 620129.000.000002 Лицензия Лицензия
бағдарламалық өнімге (лицензия беру қызметінен 

басқа)

на программный продукт (кроме 

услуг по предоставлению лицензии)
Пошта жүйесінің лицензияларын жаңарту Обновление лицензий почтовой системы 117 Тендер Штука 1,00 25 688 446,43 25 688 446,43 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

64 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Желдету жүйесіне қызмет көрсету және жөндеу
Обслуживание и ремонт системы 

вентиляции

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 53 571,43 53 571,43 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

65 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 300 000,00 300 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

66 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 466 731,54 466 731,54 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

67 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 150 000,00 150 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

68 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

69 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт және күзет дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 235 714,29 235 714,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

70 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 300 000,00 300 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

71 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 55 803,60 55 803,60 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0



72 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 999,96 207 999,96 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

73 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

74 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт және күзет дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,72 214 285,72 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

75 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание пожарной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 87 691,32 87 691,32 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

76 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Күзет дабылдамасына қызмет көрсету Обслуживание охранной сигнализации
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 420 000,00 420 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

77 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 741 147,32 741 147,32 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

78 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 171 428,57 171 428,57 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

79 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

80 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 228 979,46 228 979,46 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

81 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,29 223 214,29 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

82 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 158 322,71 158 322,71 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

83 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 280 000,00 280 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

84 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 208 999,93 208 999,93 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

85 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

86 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 75 000,00 75 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

87 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

Бейнебақылау жүйесіне қызмет көрсету Обслуживание системы видеонаблюдения
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 192 857,14 192 857,14 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

88 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Бас Ғимараттағы дезинфекцияның жалпы 

ауданы 4500 м2 құрайды. Келісімшарт 

Общая площадь проведения дезинфекции 

в здании ГО- 4 500 м2. Количество 

проведения дезинфекции до окончания 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 720 000,00 720 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

89 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Акмолинской 

области

Дезинфекция в здании РФ по 

Акмолинской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 35 501,00 35 501,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

90 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Региональный 

филиал по Актюбинской области

Дезинфекция в здании РФ по 

Региональный филиал по Актюбинской 

области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 84 977,00 84 977,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

91 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по по Алматинской 

области

Дезинфекция в здании РФ по по 

Алматинской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 24 645,00 24 645,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

92 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по по Атырауской 

области 

Дезинфекция в здании РФ по по 

Атырауской области 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 31 471,43 31 471,43 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

93 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по ВКО г. Оскемен
Дезинфекция в здании РФ по ВКО г. 

Оскемен

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 0,00 0,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

94 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по ВКО г.Семей Дезинфекция в здании РФ по ВКО г.Семей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 0,00 0,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
632810000 0

95 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по ЗКО Дезинфекция в здании РФ по ЗКО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 73 889,00 73 889,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

96 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Кызылординской 

области

Дезинфекция в здании РФ по 

Кызылординской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 75 509,00 75 509,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

97 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Павлодарской 

области

Дезинфекция в здании РФ по 

Павлодарской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 0,00 0,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

98 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по СКО Дезинфекция в здании РФ по СКО 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 71 269,00 71 269,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

99 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по г. Алматы Дезинфекция в здании РФ по г. Алматы

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 25 049,00 25 049,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

100 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по г. Нур-Султан
Дезинфекция в здании РФ по г. Нур-

Султан

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 31 229,00 31 229,00 11 Ноябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

101 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании ДВГО Дезинфекция в здании ДВГО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

102 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по г.Шымкент Дезинфекция в здании РФ по г.Шымкент

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

103 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Туркестанской 

области

Дезинфекция в здании РФ по 

Туркестанской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
512610000 0

104 Услуга 812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по Костанайской 

области 

Дезинфекция в здании РФ по 

Костанайской области 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 22 889,00 22 889,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

105 Услуга 812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Қордың аймақтық филиалдарының 

ғимараттарындағы дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ по 

Мангистауской области, г. Актау

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 26 033,00 26 033,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

106 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Қордың аймақтық филиалдарының 

ғимараттарындағы дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ по 

Мангистауской области, г. Жанаозен

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 9 828,18 9 828,18 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471810000 0

107 Услуга
812913.000.000000

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және соларға ұқсас)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Қордың аймақтық филиалдарының 

ғимараттарындағы дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ по 

Жамбылской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 29 437,00 29 437,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

108 Услуга 749020.000.000011

Автомобиль көлігі иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

сақтандыру бойынша қызмет 

Услуги по страхованию гражданско-

правовой ответственности владельцев 

автомобильного транспорта

Автомобиль көлігі иелерін азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру бойынша қызметтер

Услуги по страхованию гражданско-

правовой ответственности 

владельцев автомобильного 

БК және РФ втокөліктерін міндетті сақтандыру
Обязательное страхование  

автотранспорта ГО и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 586 296,00 586 296,00 01 Январь

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

109 Услуга 692022.000.000000

Салықтар бойынша 

тексеруді/шолуды/талдауды жүзеге 

асыру бойынша қызметтер

Услуги по осуществлению 

проверки/обзору/анализу по налогам

Салықты тексеру/шолу/талдау жүргізу бойынша 

қызметтер.

Услуги по осуществлению 

проверки/обзору/анализу по налогам

Кәсіпорынның салық есебін дұрыс жүргізу 

бойынша консультациялық қызметтер көрсету. 

Салық және бюджетке төленетін басқа да 

Оказание консультационных услуг по 

правильности ведения налогового учета 

предприятия. Проверка правильности 

117 Тендер Одна услуга 0,00 0,00 0,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 30



110 Услуга 612011.100.000001
Ұялы байланыс арқылы ақпарат 

таратудың қызмет көрсетулері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ұялы байланыс арқылы ақпаратты тарату 

қызметтері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ай сайынғы төлемді қосқанда ұялы байланыс 

операторлары арқылы sms-хабарламаларды 

(таратылым) ұйымдастыру

Организация sms-информирования 

(рассылки) через операторов сотовой 

связи, включая ежемесячную 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 713 575,89 6 713 575,89 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

111 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 250,00 535,71 133 927,50 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

112 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

113 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 650,00 130 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
632810000 0

114 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 600,00 120 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

115 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 250,00 535,71 133 927,50 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

116 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 100,00 442,00 44 200,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

117 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 300,00 635,35 190 605,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

118 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 478,31 95 662,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

119 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 510,00 650,00 331 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

120 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 491,07 98 214,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

121 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 157,00 700,00 109 900,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

122 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 540,00 108 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

123 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 647,32 129 464,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

124 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 312,00 501,37 156 427,44 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

125 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 803,57 160 714,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

126 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 1 500,00 877,62 1 316 427,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

127 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 625,00 125 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

128 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 100,00 625,00 62 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
512610000 0

129 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге арналған су

Питьевая вода в пластиковых бутылях 19 

л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 669,64 133 928,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

130 Услуга 612011.100.000000
Ұялы байланыстың қызмет 

көрсетулері
Услуги сотовой связи Ұялы байланыс қызметтері Услуги сотовой связи

Ай сайынғы төлемді қосқанда ұялы байланыс 

операторлардың қысқа нөміріне дыбысты 

трафигіне (кіріс қоңырауларына) арналған 

Плата за голосовой трафик (входящие 

звонки) на короткий номер операторов 

сотовой связи, включая ежемесячную 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 971 717,86 3 971 717,86 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

131 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Кадрларды даярлау және қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру

Подготовка кадров и повышение 

квалификации сотрудников 
117 Тендер Одна услуга 1,00 16 636 780,00 16 636 780,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 30

132 Услуга 620920.000.000003
Бағдарламалық құралды 

орнату/конфигурациялау қызметтері

Услуги по установке/настройке 

программного обеспечения

Бағдарламалық құралды орнату/конфигурациялау 

қызметтеріқызметтер

Услуги по установке/настройке 

программного обеспечения
Деректер қоймасын құру Построение хранилища данных 117 Тендер Одна услуга 1,00 67 086 695,36 67 086 695,36 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

133 Товар 259924.000.000009 Жиектеме Рамка фотосурет үшін для фотографий Құрмет грамоталарына арналған Предназначена для почетных грамот
22 Электронный 

магазин
Штука 83,00 1 040,00 86 320,00 04 Апрель

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

134 Услуга 611030.900.000000 Деректерді беру бойынша қызметтер Услуги по передаче данных
Сымды телекоммуникациялар жүйесі бойынша 

мәліметтерді тарату бойынша қызметтер.

Услуги по передаче данных по сетям 

телекоммуникационным проводным
Деректерді беру бойынша қызметтер

Предоставление портов ЕТС ГО на 

республиканском уровне

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 834 832,00 2 834 832,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

135 Услуга 611030.900.000000 Деректерді беру бойынша қызметтер Услуги по передаче данных
Сымды телекоммуникациялар жүйесі бойынша 

мәліметтерді тарату бойынша қызметтер.

Услуги по передаче данных по сетям 

телекоммуникационным проводным

Республикалық деңгейде МО БКО порттарын 

және бейнеконференцбайланыс қызметтерін 

ұсыну

Предоставление портов ЕТС ГО на 

республиканском уровне и услуг 

видеоконференцсвязи

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 6 237 016,71 6 237 016,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

136 Услуга 639910.000.000005
Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер
Услуги по обработке информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды және 

баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Басқа көздерден ақпараттық қызметтерді сатып 

алу

Приобретение информационных услуг из 

других источников

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 000 000,00 2 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

137 Услуга 801019.000.000005

Өрткеқарсы құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа) 

Услуги по техническому обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

Өрт крандарының жұмысқа қабілеттілігін және 

су беруін тексеру

Проверка пожарных кранов на 

работоспособность и водоотдачу

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 128 571,43 128 571,43 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

138 Услуга 639910.000.000005
Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер
Услуги по обработке информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды және 

баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Шетелдік есепке алу бойынша ҚР резиденті 

емес болып табылатын Қордың әлеуетті 

контрагенттерін тексеру

Проверка потенциальных контрагентов 

Фонда, являющимися нерезидентами РК 

по иностранным учетам

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 071 216,07 1 071 216,07 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

139 Услуга 592021.000.000000
Радиобағдарламалар жасау бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по производству 

радиопрограмм
Радиобағдарлама өндіру бойынша қызметтер

Услуги по производству 

радиопрограмм

"Даму" Қорының бағдарламалары жайында 

аудиоролик дайындау

Производство аудиороликов о 

программах Фонда «Даму»

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

140 Услуга 331910.800.000000

Жылыту жүйесін шаю және 

қысыммен тексеру бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по промывке и опрессовке 

системы отопления

Жылу беру жүйесінің жуылуы бойынша 

қызметтер

Услуги по промывке и опрессовке 

системы отопления
Ішкі жылу жүйесін жуу және сығымдау

Промывка и опрессовка внутренней 

системы отопления

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 260 714,29 260 714,29 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

141 Работа 960919.900.000000

Сувенирлік/имидждік / атрибуттық 

өнімдерді дайындау бойынша 

жұмыстар

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутной 

продукции

Кәдесый/бейнелік/атрибуттық және ұқсас 

бұйымдар жасау жұмыстары

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутной и 

аналогичной продукции

Қордың логотипі бар өнімдерді шығару 

бойынша жұмыс

Работы по изготовлению продукции с 

логотипом Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 5 834 571,43 5 834 571,43 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

142 Работа 952410.000.000000
Жиһазды жөндеу / қалпына келтіру 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/восстановлению 

мебели
Жиһазды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары

Работы по ремонту/восстановлению 

мебели
Жиһазды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары

Работы по ремонту/восстановлению 

мебели

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 450 000,00 450 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

143 Работа 331411.200.000000

Электрлік, электр таратушы / 

реттеуші жабдықтарды және ұқсас 

аппаратураны жөндеу / қайта құру 

Работы по ремонту/реконструкции 

электрического, 

электрораспределительного/регулирую

Электрлік, электртаратушы/реттеуші құралдар 

мен ұқсас жабдықтарды жөндеу/қалпына келтіру 

жұмыстары

Работы по ремонту/реконструкции 

электрического, 

электрораспределительного/регулир

Электрлік, электртаратушы/реттеуші құралдар 

мен ұқсас жабдықтарды жөндеу/қалпына 

келтіру жұмыстары

Работы по ремонту/реконструкции 

электрического, 

электрораспределительного/регулирующ

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 7 632 000,00 7 632 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

144 Услуга 381129.000.000000

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/материалда

рды шығару (жинау) бойынша 

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов

зиянсыз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды 

шығару (жинау) қызметтері

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов

Жасыл кеңсе тұжырымдамасы аясында қауіпті 

емес қалдықтар мен материалдар орталықтарға 

өңделуі керек шикізатты өңдеу, бөлек сақтау 

Раздельное складирование и вывоз

неопасных отходов и материалов

подлежащих переработке в центры

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

145 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Кепіл жылжымайтын мүлік объектілеріне 

қызмет көрсету бойынша шығыстар

Расходы по обслуживанию залоговых 

объектов недвижимости
117 Тендер Одна услуга 1,00 58 928 571,43 58 928 571,43 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751410000 0

146 Услуга 620920.000.000001

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әкімшілдеу және техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

Бағдарламалықі жасақты әкімшіліктендіру және 

оған техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

ББ және АФ қызметтік машиналарында 

орнатылған GPS жабдықтарын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету

Ремонт и обслуживание оборудования 

GPS, установленного на служебных 

автомобилях ГО и РФ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 102 678,57 102 678,57 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

147 Работа 802010.000.000000
Сейфтерді жөндеу/жаңғырту 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации 

сейфов

Сейфтер мен ұқсас бұйымдарды 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары

Работы по ремонту/модернизации 

сейфов и аналогичных изделий
Сейфтер мен сейф шкафтарын жөндеу Ремонт сейфов и сейфовых шкафов

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 300 000,00 300 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0



148 Услуга 960919.900.000013

Есіктерді/қақпаларды/турникеттік 

жүйелерді/қоршауларды және ұқсас 

заттарды техникалық қамтамасыз ету 

Услуги по техническому обслуживанию 

дверей/ворот/турникетных 

систем/ограждений и аналогичных 

Есіктерге/қақпаларға/турникет 

жүйелеріне/қоршауға және ұқсас бұйымдарға 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

дверей/ворот/турникетных 

Шыны бөлімдерді жөндеу Ремонт стеклянных перегородок
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 125 000,00 125 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

149 Товар 221930.590.000007 Жең Рукав гидравликалық, жоғары қысым гидравлический, высокого давления
Өрт сөндіргіш жең, ГР-50 (20м)жиынындағы Д-

50мм РПК

Рукав пожарный, РПК Д-50мм в сборе с 

ГР-50 (20м)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 26 000,00 26 000,00 07 Июль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

150 Товар 620129.000.000000 Бағдарламалық қамтамасыз ету Программное обеспечение

бағдарламалық қамтамасыз етудің төлнұсқасы 

(тапсырыс бойынша бағдарламалық қамтамасыз 

етулерді әзірлеу бойынша қызметтерді 

оригинал программного обеспечения 

(кроме услуг по разработке 

программных обеспечении по заказу)

КФҚ үшін басып шығару сервері Сервер печати для МФУ
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 305 670,00 1 528 350,00 10 Октябрь

в течение 45 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

151 Услуга 331311.100.000008

Бақылау-өлшеу құралдары мен 

автоматиканы және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарын 

Услуги по техническому обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов 

и автоматики и аналогичных 

Бақылау-өлшеу құралдарына және автоматикаға 

және ұқсас өлшеу құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

АЖБ (автоматты жылу пункті) сервистік қызмет 

көрсету

Сервисное обслуживание АТП 

(Автоматического теплового пункта)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 321 428,57 321 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

152 Услуга 331311.100.000008

Бақылау-өлшеу құралдары мен 

автоматиканы және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарын 

Услуги по техническому обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов 

и автоматики и аналогичных 

Бақылау-өлшеу құралдарына және автоматикаға 

және ұқсас өлшеу құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

Жылуды есептеу аспабына сервистік қызмет 

көрсету

Сервисное обслуживание прибора учета 

тепла

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 107 142,86 107 142,86 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

153 Услуга 331311.100.000008

Бақылау-өлшеу құралдары мен 

автоматиканы және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарын 

Услуги по техническому обслуживанию 

контрольно-измерительных приборов 

и автоматики и аналогичных 

Бақылау-өлшеу құралдарына және автоматикаға 

және ұқсас өлшеу құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

Жылуды есептеу аспабына сервистік қызмет 

көрсету

Сервисное обслуживание прибора учета 

тепла

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 192 857,14 192 857,14 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

154 Товар 263023.900.000076 Желілік коммутатор Коммутатор сетевой басқармалы, асимметриялық управляемый,  асимметричный	
Желілік жабдық CISCO және Fortinet 

жабдықтарымен толық үйлесімді

Сетевое оборудование полностью 

совместимое с оборудованием CISCO и 

Fortinet

117 Тендер Штука 8,00 1 892 090,18 15 136 721,44 10 Октябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

155 Товар 281412.330.000004 Араластырғыш Смеситель
жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, 

өлшемі 180*130 мм

для моек, однорукояточный, 

набортный, размер 180*130 мм
Жууға арналған араластырғыш Смеситель для мойки

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Штука 0,00 0,00 0,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

156 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 2 000,00 7,14 14 280,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

157 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 1 000,00 17,85 17 850,00 03 Март

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

158 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 1 000,00 25,00 25 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

159 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 1 000,00 0 0,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

160 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 1 000,00 17,85 17 850,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

161 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

162 Товар 222923.200.000011 Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовый Бір реттік пластикалық шыны 200 мл Стакан одноразовый пластиковый 200 мл
22 Электронный 

магазин
Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 03 Март

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

163 Товар 261122.900.000015 Стартер Стартер
түтіктік люминесцентті шамдарға арналған, типі 

80С-220

для трубчатых люминесцентных 

ламп, тип 80С-220
Стартер түрі-80с-220 Стартер тип -80С-220

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 0,00 0,00 0,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

164 Услуга 749020.000.000009
Жазатайым оқиғалардан сақтандыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию от несчастных 

случаев

Жазатайым жағдайлардан сақтандыру бойынша 

қызметтер

Услуги по страхованию от 

несчастных случаев

Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін 

атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан 

міндетті сақтандыру

Обязательное страхование работника от 

несчастных случаев при исполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 990 085,62 3 990 085,62 10 Октябрь

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

165 Товар 581919.900.000003 Қауіпсіздік белгісі Знак безопасности ұйғарушы, өзі жабысатын қабықша негізінде
предписывающий, на основе 

самоклеющейся пленки
ЕСКД схемасы Схема ЕСКД

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 7,00 9 948,98 69 642,86 12 Декабрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

166 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

bpmonline техникалық қолдау көрсету Техническая поддержка bpmonline 117 Тендер Одна услуга 1,00 15 870 000,00 15 870 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

167 Услуга 620920.000.000014
Бағдарламалық өнімді пайдалану 

қызметі

Услуги по пользованию программными 

продуктами

Алшақ қолжетімділіктегі бағдарламалық 

өнімдерді пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию 

программными продуктами, 

находящимся в удаленном доступе

БЖК-2025 1 бағыты шеңберінде ЕДБ-ға 

деректерді қабылдау-беру бойынша веб-

сервисті техникалық қолдау

Техническая поддержка веб-сервиса по 

приему-передаче данных в БВУ в рамках 

1 направления ДКБ-2025

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 01 Январь с 01.01.2022 по 31.12.2022 года 751110000 0

168 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Documentolog электронды құжатайналым 

бағдарламалық жасақтамасына техникалық 

қолдау көрсету

Техническая поддержка программного 

обеспечения электронного 

документооборота Documentolog

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 26 817 427,00 26 817 427,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

169 Услуга 331319.100.000001

Желілер және байланыс 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

Услуги по техническому обслуживанию 

сетей и оборудования связи

Байланыс желілері мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию сетей и оборудования 

связи

Cisco smartnet 8x5xnbd желілік жабдыққа 

техникалық қолдау көрсету

Техническая поддержка сетевого 

оборудования, Cisco smartnet 8x5xnbd

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 10 487 507,14 10 487 507,14 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

170 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 255 357,14 255 357,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

171 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 321 000,00 321 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

172 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,14 205 357,14 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

173 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

174 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 418 000,00 418 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

175 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды және 

ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

генераторных установок и 

аналогичного электрогенерирующего 

Генераторлық қондырғыларға және ұқсас электр 

генерациялау жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

Дизельді генераторларға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 278 571,43 278 571,43 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

176 Работа 432110.400.000000
Өрт сөндіру жүйесін/жүйелерін 

жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации 

пожарной системы/систем тушения

Өрт сөндіру жүйесін/сөндіру жүйесін және ұқсас 

жабдықты жөндеу/жаңарту бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации 

пожарной системы/систем тушения и 

аналогичного оборудования

Ғимараттың өрт автоматикасы жүйелері мен 

қондырғыларына техникалық қызмет көрсету

Техническое обслуживание систем и 

установок пожарной автоматики здания

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 1 403 125,00 1 403 125,00 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

177 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Bitrix24 Корпоративтік порталы "техникалық 

сүйемелдеу"

Техническое сопровождение 

"Корпоративный портал Bitrix 24"

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 750 357,14 750 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

178 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 290 019,64 290 019,64 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

179 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,13 205 357,13 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

180 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

181 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,14 205 357,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

182 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 366 000,00 366 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

183 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 375 000,00 375 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0



184 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

185 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 177 678,57 177 678,57 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

186 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 464 285,71 464 285,71 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

187 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 080 000,00 2 080 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

188 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Тұрмыстық кондиционерлерге техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 248 800,00 248 800,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

189 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный Canon 4410\4430\4730 КФҚ картридж Картридж к МФУ Canon 4410\4430\4730
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 630,00 2 678,57 1 687 499,10 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

190 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный Canon 216n КФҚ картридж Картридж к МФУ Canon 216n
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 2 678,57 53 571,40 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

191 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный Canon i-SENSYS MF-5980DW КФҚ картридж
Картридж к МФУ Canon i-SENSYS MF-

5980DW

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 24,00 3 125,00 75 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

192 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный
Canon imageRUNNER ADVANCE 400i КФҚ тонер-

картридж

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE 400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 12 767,85 1 276 785,00 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

193 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный
XEROX WorkCentre 3025NI принтеріне тонер-

картридж

Тонер-картридж к принтеру XEROX 

WorkCentre 3025NI

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 40,00 3 839,28 153 571,20 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

194 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
HP Color Laser Jet  M280nw КФҚ картридж 

(Кара)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (черный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 29 004,46 29 004,46 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

195 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
HP Color Laser Jet M280nw КФҚ картридж 

(күрең)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (пурпурный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 33 660,71 33 660,71 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

196 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной HP Color Laser Jet M280nw КФҚ картридж (сары)
Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (желтый)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 33 660,71 33 660,71 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

197 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной HP Color Laser Jet M280nw КФҚ картридж (көк)
Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (голубой)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 33 660,71 33 660,71 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

198 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной Xerox Phazer 6700N принтеріне картридж (Black)
Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6700N (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 95 535,71 95 535,71 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

199 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной Xerox Phazer 6700N принтеріне картридж (Cyan)
Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6700N (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 105 982,14 211 964,28 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

200 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Xerox Phazer 6700N принтеріне картридж 

(Magenta)

Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6700N (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 105 982,14 105 982,14 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

201 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Xerox Phazer 6600N принтеріне картридж 

(Yellow)

Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6700N (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 105 982,14 105 982,14 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

202 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной Xerox Phazer 6600N принтеріне картридж (Black)
Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6600N (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 40 256,25 40 256,25 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

203 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной Xerox Phazer 6600N принтеріне картридж (Cyan)
Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6600N (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

204 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Xerox Phazer 6600N принтеріне картридж 

(Magenta)

Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6600N (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

205 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Xerox Phazer 6700N принтеріне картридж 

(Yellow)

Тонер-картридж к принтеру Xerox Phazer 

6600N (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

206 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i КФҚ тонер-

картридж (Black)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 68,00 39 687,50 2 698 750,00 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

207 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i КФҚ тонер-

картридж (Yellow)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 80 714,28 1 372 142,76 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

208 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i КФҚ тонер-

картридж (Magenta)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 80 714,28 1 372 142,76 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

209 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C256i КФҚ тонер-

картридж (Cyan)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 80 714,28 1 372 142,76 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

210 Товар 262040.000.000281 Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i КФҚ 

тонер-картридж (Black)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 86 160,71 172 321,42 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

211 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i КФҚ 

тонер-картридж (Yellow)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

212 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i КФҚ 

тонер-картридж (Magenta)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

213 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i КФҚ 

тонер-картридж (Cyan)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

214 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной
DRUM UNIT C-EXV 55, BK/. МФУ Canon, 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Black)

DRUM UNIT C-EXV 55, BK/. МФУ Canon, 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 98 839,28 395 357,12 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

215 Работа 812912.000.000000
Қарды жинау (жою) бойынша 

жұмыстар
Работы по уборке (удалению) снега Қарды жинау (жою) бойынша жұмыстар Работы по уборке (удалению) снега Қарды тазарту және шығару. 15 жүк тасымалы.

Уборка и вывоз снега. 15 рейсов на 

грузовом автомобиле.

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 468 750,00 468 750,00 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

216 Товар 274033.000.000000 Прожектор Прожектор
шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық 

емес

светодиодный, мощность не более 

300 Вт
Жарықдиодты көше прожекторлары Уличные прожекторы светодиодные

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

штука 0,00 0,00 0,00 06 Июнь
в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

217 Услуга 639910.000.000006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып шығару 

бойынша/бұқаралық ақпарат 

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

Ақпараттық материалдарды және басылымдарды 

дайындау/ақпарат жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

Кепілді мүлікті жария сауда-саттық 

(аукциондар) арқылы сату туралы қордың 

хабарландыруларын орналастыру жөніндегі 

Услуга по размещению объявлений Фонда 

о продаже через публичные торги 

(аукционы) залогового имущества 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 02 февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 30

218 Услуга 801019.000.000005

Өрткеқарсы құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа) 

Услуги по техническому обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

Өртке қарсы құралдарға, мүлікке/жабдыққа 

техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет 

көрсету қызметі

Услуга по техническому обслуживанию 

порошковых огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 25 200,00 25 200,00 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

219 Услуга 370012.000.000000

Шұңқырларды/отстойниктерді/септик

терді/дәретханаларды қалдықтардан 

тазалау/ілесу бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септиктіердің 

қалдықтарын төгу/тазарту бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Ассенизатор машиналық қызметтері Услуги ассенизаторской машины
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 40 000,00 40 000,00 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

220 Услуга 370012.000.000000

Шұңқырларды/отстойниктерді/септик

терді/дәретханаларды қалдықтардан 

тазалау/ілесу бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септиктіердің 

қалдықтарын төгу/тазарту бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Ассенизатор машиналық қызметтері Услуги ассенизаторской машины
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 160 714,29 1 160 714,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

221 Услуга 620920.000.000013
Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу 

қызметі

Услуги по предоставлению доступа к 

информационным ресурсам

Ақпараттық ресурстарға қолжетімділікті ұсыну 

бойынша қызметтер (пайдаланушыларды 

сертификаттау, қолжетімділікті алу және т.б.)

Услуги по предоставлению доступа к 

информационным ресурсам 

(сертификация пользователей, 

Веб-сайттағы ізденушілер түйіндемесінің 

базасына қол жеткізу қызметтері

Услуги доступа к базе резюме 

соискателей на веб сайте

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 500 000,00 2 500 000,00 01 Январь

при условии поступления 100% 

предоплаты на р/с Поставщика и 

с момента активации услуги на 

751110000 100



222 Услуга 639910.000.000000
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша қызмет (БАҚ 

арқылы ақпараттар, басқа да қорлардан, 

жинақталған өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

Кредиттік бюроның қызметтері Услуги кредитного бюро
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

223 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Сыртқы көздерден іске асырылатын қаржылық 

бағдарламалар туралы есептік деректерді алу 

бойынша ақпараттық сервисті қашықтықтан 

Удаленное сопровождение 

информационного сервиса по получению 

отчетных данных о реализуемых 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 640 000,00 2 640 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

224 Услуга 620920.000.000014
Бағдарламалық өнімді пайдалану 

қызметі

Услуги по пользованию программными 

продуктами

Алшақ қолжетімділіктегі бағдарламалық 

өнімдерді пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию 

программными продуктами, 

находящимся в удаленном доступе

Субсидиялау аясында кредиттік бюролардың 

қызметтері

Услуги кредитных бюро в рамках 

субсидирования

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 640 000,00 2 640 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

225 Услуга 611011.200.000000
Телефондық байланысының қызмет 

көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, халықаралық 

телефон байланысы қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ қалааралық телефон байланысы 

бойынша қызметтер

Услуги междугородней телефонной связи 

СП ГО и РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 400 000,00 2 400 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

226 Услуга 611011.200.000000
Телефондық байланысының қызмет 

көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, халықаралық 

телефон байланысы қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ халықаралық телефон 

байланысы бойынша қызметтер

Услуги международной телефонной связи 

СП ГО и РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 803 571,00 803 571,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

227 Услуга 841315.000.000002
Көшпелі қызмет көрсету бойынша 

қызметтер (кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)
Шығып қызмет көрсету қызметтері (кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)
Кофе-брейктерді ұйымдастыру қызметтері Услуги организации кофе-брейков

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 400 000,00 2 400 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

228 Услуга 841315.000.000002
Көшпелі қызмет көрсету бойынша 

қызметтер (кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)
Шығып қызмет көрсету қызметтері (кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)
Кофе-брейктерді ұйымдастыру қызметтері Услуги организации кофе-брейков

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 440 000,00 440 000,00 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

229 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 11 750 000,00 11 750 000,00 01 Январь с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

230 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 232 142,85 2 232 142,85 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 111000000 0

231 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 047 116,43 2 047 116,43 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 151000000 0

232 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 1 664 395,47 1 664 395,47 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 191000000 0

233 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 3 439 155,83 3 439 155,83 01 Январь с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 231000000 0

234 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 232 142,85 2 232 142,85 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 631000000 0

235 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 047 116,07 2 047 116,07 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 311000000 0

236 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

ей и аналогичное) на 

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 1 200 000,00 1 200 000,00 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

237 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

ей и аналогичное) на 

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 440 000,00 2 440 000,00 04 Апрель с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 431000000 0

238 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 5 097 857,14 5 097 857,14 01 Январь с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 551000000 0

239 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 674 066,21 2 674 066,21 01 Январь с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 591000000 0

240 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Нұрлытау БО ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания в БЦ Нурлытау 117 Тендер Одна услуга 1,00 4 428 213,86 4 428 213,86 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

241 Услуга 683116.200.000000 Мүлікті бағалау бойынша қызметтер Услуги по оценке имущества Мүлікті бағалау қызметтерінің кешені Комплекс услуг по оценке имущества Кепіл мүлкін бағалау қызметтері (БК және РФ) Услуги оценки имущества (ГО и РФ)
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 850 000,00 850 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

242 Услуга 743011.000.000000 Аудару қызметтері Услуги переводческие Аудару қызметтері Услуги переводческие Жазбаша аударма қызметтері Услуги переводческие письменные
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 115 000,00 4 115 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

243 Услуга 619010.900.000004
Ақылы телевидение ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению платного 

телевидения
Ақылы телевидениені ұсыну бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению платного 

телевидения
Ақылы кабельді теледидар қызметтері Услуги платного кабельного телевидения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

244 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Баспа құрылғыларына қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по  обслуживанию печатных 

устройств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 375 000,00 375 000,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

245 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 90 758,93 90 758,93 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

246 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 254 464,29 254 464,29 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

247 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 342 857,15 342 857,15 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

248 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 690 000,00 690 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

249 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 934 464,28 934 464,28 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

250 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 58 928,57 58 928,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

251 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 86 045,00 86 045,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

252 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 715 561,22 715 561,22 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

253 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 580 357,14 580 357,14 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 100

254 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 490 178,57 490 178,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

255 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 500 000,00 500 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

256 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

257 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 107 142,86 107 142,86 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

258 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 560 000,00 560 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0



259 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 934 464,29 934 464,29 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

260 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету қызметі Услуги по водоснабжению

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 071 428,57 1 071 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

261 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 76 956,00 76 956,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

262 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

263 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 133 797,75 133 797,75 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

264 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 130 848,00 130 848,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

265 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

266 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 32 180,31 32 180,31 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

267 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 240 214,29 240 214,29 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

268 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 147 141,75 147 141,75 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

269 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 298 969,64 298 969,64 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

270 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Сумен қамтамасыз ету және канализацияны 

пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 69 642,86 69 642,86 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

271 Услуга 381129.000.000000

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/материалда

рды шығару (жинау) бойынша 

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов

зиянсыз қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды 

шығару (жинау) қызметтері

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов
Қоқыстарды шығару қызметтері

Услуги по вывозу (ТБО) твердых бытовых 

отходов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 982 142,86 982 142,86 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

272 Услуга 611043.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты Интернетке 

қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

 БК Интернетке қосылу бойынша қызметтер
Услуги по доступу к Интернету СП ГО и 

РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 17 506 118,16 17 506 118,16 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

273 Услуга 611043.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты Интернетке 

қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

 БК Интернетке қосылу бойынша қызметтер
Услуги по доступу к Интернету РФ ВКО, 

Семей, Шымкент, Костанай
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 777 375,00 2 777 375,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

274 Услуга 611043.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты Интернетке 

қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

 БК Интернетке қосылу бойынша қызметтер
Услуги по доступу к Интернету Рф 

Алматы
117 Тендер Одна услуга 1,00 535 714,28 535 714,28 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

275 Услуга 612041.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сымсыз желілер бойынша тар жолақты 

Интернетке рұқсат беру бойынша қызметтер

Услуги по доступу к Интернету 

узкополосному по сетям 

беспроводным

Ұйым қызметкерлерінің роутерлерінде және 

планшеттік компьютерлерінде Интернет 

желісіне қол жеткізуді ұйымдастыру жөніндегі 

Услуги по организации доступа к сети 

Интернет на роутерах и планшетных 

компьютерах работников организации

117 Тендер Одна услуга 1,00 2 261 250,00 2 261 250,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

276 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

суық сумен жабдықтау бойынша 

Услуги по холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен беру, үлестіру және 

салқын сумен жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

Канализацияны пайдалану қызметі Услуги по использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 071 428,57 1 071 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

277 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 7 000 000,00 7 000 000,00 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

278 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 111000000 0

279 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 151000000 0

280 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 714 285,73 714 285,73 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 191000000 0

281 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 178 500,00 1 178 500,00 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 231000000 0

282 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 600 000,00 2 600 000,00 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 631000000 0

283 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 054 285,73 1 054 285,73 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 311000000 0

284 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 500 000,00 1 500 000,00 07 Июль с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

285 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 600 000,00 2 600 000,00 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 431000000 0

286 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 340 035,72 2 340 035,72 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 551000000 0

287 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 325 005,36 2 325 005,36 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 591000000 0

288 Услуга 582932.100.000000

Қолданбалы дайын бағдарламалық 

қамтамасыз етуді лицензиялау 

бойынша қызметтер

Услуги по лицензированию готового 

программного обеспечения 

прикладного

Авторлық құқық және мүліктік құқықтары жоқ, 

лицензиялар туралы-қайраңында бағдарлама 

қолданбасын алу бойынша қызметтер

Услуги по получению лицензий на 

готовое программное обеспечение 

прикладное, без получения 

Авторлық құқық және мүліктік құқықтары жоқ, 

лицензиялар туралы-қайраңында бағдарлама 

қолданбасын алу  «1CБитрикс24» (Лицензия 

Услуги по лицензированию готового 

программного обеспечения прикладного 

«1CБитрикс24» (Лицензия Энтерпрайз) 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 070 535,71 1 070 535,71 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

289 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 460 000,00 460 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

290 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 204 719,64 204 719,64 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 111000000 0

291 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 500,00 178 500,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 г.
151000000 0

292 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 222 321,43 222 321,43 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 191000000 0

293 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 231000000 0

294 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 245 535,71 245 535,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 631000000 0

295 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,29 223 214,29 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 632810000 0

296 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 187 500,00 187 500,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 311000000 0



297 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 240 750,00 240 750,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

298 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 351000000 0

299 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 198 501,27 198 501,27 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 391000000 0

300 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,14 205 357,14 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 431000000 0

301 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 107 142,86 107 142,86 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 471000000 0

302 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 209 285,71 209 285,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 551000000 0

303 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 220 000,00 220 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 591000000 0

304 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 288 000,00 288 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 711000000 0

305 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,14 205 357,14 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 791000000 0

306 Услуга 331219.203.000000
Автокөлікті/арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 196 428,57 196 428,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

307 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 111000000 0

308 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 151000000 0

309 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 803 571,43 803 571,43 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 191000000 0

310 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 955 000,00 955 000,00 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 231000000 0

311 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 205 357,15 1 205 357,15 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 631000000 0

312 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 054 285,72 1 054 285,72 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 311000000 0

313 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 294 642,86 1 294 642,86 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

314 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 803 571,43 803 571,43 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 431000000 0

315 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 116 071,43 1 116 071,43 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 551000000 0

316 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 164 285,70 1 164 285,70 06 Июнь с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 591000000 0

317 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 199 107,14 199 107,14 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

318 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 342 857,14 342 857,14 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

319 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 446 428,57 446 428,57 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

320 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 500 001,00 500 001,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

321 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 187 500,00 187 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

322 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

323 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 185 709,89 185 709,89 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

324 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,29 223 214,29 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

325 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,29 223 214,29 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

326 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 192 455,36 192 455,36 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

327 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 183 035,71 183 035,71 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

328 Услуга 829919.000.000008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету және 

күту бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и аналогичных 

символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және күтіп ұстау қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға қызмет 

көрсету және оларды күтіп ұстау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и содержанию 

флагштока и аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

329 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

330 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

331 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

332 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

333 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

334 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0



335 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

336 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

337 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

338 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

339 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

340 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

341 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

342 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

343 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

344 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар 

орналастыру бойынша қызмет 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық 

материалдарға қызмет көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

345 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

346 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

347 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

348 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

349 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

350 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

351 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

352 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

353 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

354 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

355 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

356 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

357 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

358 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,38 539 333,38 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

359 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 700 000,00 700 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

360 Услуга 702110.000.000002
PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу және 

ұйымдастыру бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению PR 

мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 700 000,00 700 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

361 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

362 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

363 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

364 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

365 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

366 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

367 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

368 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

369 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

370 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

371 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

372 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0



373 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

374 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 678 571,43 2 678 571,43 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

375 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

376 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері Услуги по оценке залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 191 614,07 191 614,07 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

377 Услуга 370011.100.000001

Кәріз жүйелерін/люктерін 

шаю/тазалау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по промывке/чистке 

канализационных сетей/люков

Кәріз құбырларын тазалау мен дұрыстау бойынша 

қызметтер

Услуги по промывке/чистке 

канализационных сетей/люков
Кәрізді тазарту бойынша қызметтер Услуги по очистке канализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 348 214,29 348 214,29 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

378 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Жүктерді өңірлерге теміржолмен,әуе көлігімен 

және автомобиль көлігімен жеткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по перевозке грузов в регионы 

железнодорожным, воздушным и 

автомобильным транспортом

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 721 532,14 3 721 532,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

379 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Алматы қаласына мүлікті тасымалдау жөніндегі 

қызметтер, жүк тиеушілердің қызметтері

Услуги по перевозке имущества, услуги 

грузчиков в г.Алматы

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 500 000,00 500 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

380 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 714 285,71 714 285,71 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

381 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

382 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 139 100,00 139 100,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

383 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 500,00 267 500,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

384 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 147 321,43 147 321,43 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

385 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 115 178,57 115 178,57 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

386 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 170 400,00 170 400,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

387 Услуга 181410.100.000001 Қайта қаптау бойынша қызметтер Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. құжаттарды 

шетіне туралау; 2. металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз бүгілімдерін жою; 

Услуги по переплету: 1. выравнивание 

документов по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, скоб и загибов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 159 821,43 159 821,43 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

388 Услуга 531012.200.000001
Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін 

жөнелту қызметі

Услуги по пересылке регистрируемых 

почтовых отправлений

Тіркелетін пошталық жөнелтімдерді жіберу 

бойынша қызметтер (ішкі және халықаралық)

Услуги по пересылке регистрируемых 

почтовых отправлений (внутренних и 

международных)

Тіркелген почта жөнелтімдерін жөнелту 

қызметі (ішкі және халықаралық) (БК және 

барлық РФ)

Услуги по пересылке регистрируемых 

почтовых отправлений (внутренних и 

международных) (ГО и все РФ)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 678 125,00 3 678 125,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

389 Услуга 531019.920.000000
Арнайы пошталық байланыс 

қызметтері
Услуги специальной почтовой связи Арнайы пошталық байланыс қызметтері Услуги специальной почтовой связи

Экспресс-поштаны жөнелту бойынша 

қызметтер (БК және барлық РФ)

Услуги по пересылке экспресс-почты (ГО 

и все РФ)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 206 000,00 6 206 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

390 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 455 357,14 5 455 357,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

391 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 701 497,00 701 497,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

392 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

393 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 857 284,93 857 284,93 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

394 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 538 750,00 1 538 750,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

395 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 3 562 970,06 3 562 970,06 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

396 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 807 114,38 807 114,38 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

397 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 312 958,93 1 312 958,93 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

398 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды (жылу 

энергиясын) бөлу бойынша қызмет 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттелктерге жылы 

суды (жылу қуатын) тарату, бөлу бойынша 

қызметтер.

Услуги по передаче, распределению 

горячей воды (тепловой энергии) 

на  коммунально-бытовые нужды

Жылу қуатын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 508 642,86 2 508 642,86 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

399 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 7 000 000,00 7 000 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

400 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 749 334,00 749 334,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

401 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

402 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 758 929,82 758 929,82 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

403 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 442 860,50 1 442 860,50 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

404 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 575 057,15 1 575 057,15 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

405 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 488 325,00 488 325,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

406 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 684 809,11 1 684 809,11 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

407 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 741 037,07 741 037,07 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

408 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 818 787,50 818 787,50 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

409 Услуга 351310.100.000000
Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және тарату 

қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 339 285,71 1 339 285,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

410 Услуга 639910.000.000006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып шығару 

бойынша/бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды және басылымдарды 

дайындау/ақпарат жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды дайындау және 

оларды бұқаралық ақпарат құралдарында 

орналастыру, жариялау жөніндегі қызметтер

Услуги по подготовке информационных 

материалов и размещению, публикации 

их в средствах массовой информации 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 11 985 928,71 11 985 928,71 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0



411 Услуга 639910.000.000006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып шығару 

бойынша/бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды және басылымдарды 

дайындау/ақпарат жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды дайындау және 

оларды businessfm.kz және forbes.kz бұқаралық 

ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау 

жөніндегі қызметтер

Услуги по подготовке информационных 

материалов и размещению, публикации 

их в средствах массовой информации 

businessfm.kz и forbes.kz

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 928 000,00 3 928 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

412 Услуга 639910.000.000006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып шығару 

бойынша/бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды және басылымдарды 

дайындау/ақпарат жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды дайындау және 

оларды Kapital.kz телеарнада бұқаралық 

ақпарат құралдарында орналастыру, жариялау 

жөніндегі қызметтер

Услуги по подготовке информационных 

материалов и размещению, публикации 

их в средствах массовой информации в 

издании Kapital.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 5 240 000,00 5 240 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

413 Услуга 639910.000.000006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып шығару 

бойынша/бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды және басылымдарды 

дайындау/ақпарат жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в средствах 

массовой информации

Ақпараттық материалдарды дайындау және 

оларды Zakon.kz басылымда бұқаралық ақпарат 

құралдарында орналастыру, жариялау 

жөніндегі қызметтер

Услуги по подготовке информационных 

материалов и размещению, публикации 

их в средствах массовой информации в 

издании Zakon.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 5 351 964,29 5 351 964,29 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

414 Услуга 639910.000.000001
Ақпараттық ленталарға жазылу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по подписке на 

информационные ленты
Ақпараттық жүйелерге жазылу қызметтері

Услуги по подписке на 

информационные ленты

"Ақпаратқа жазылу бойынша қызметтер

БК үшін таспалар"

Услуги по подписке на информационные

ленты для ГО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 654 107,14 654 107,14 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

415 Услуга 620920.000.000021

Тауарлардың, жұмыстардың және 

қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

Услуги по пользованию 

информационной системой Единый 

номенклатурный справочник товаров, 

Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің 

бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой Единый 

номенклатурный справочник 

Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің 

бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану бойынша 

Услуги по пользованию информационной 

системой Единый номенклатурный 

справочник товаров, работ и услуг

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 105 000,00 105 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

416 Услуга 620920.000.000007

Электрондық сатып алулардың 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

электронных закупок

Электрондық сатып алу ақпараттық жүйесін 

пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию 

информационной системой 

электронных закупок

www.goszakup.gov.kz электронды сатып алу 

ақпараттық жүйесін пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию информационной 

системой электронных закупок 

www.goszakup.gov.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 218 290,36 218 290,36 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

417 Услуга 620920.000.000012

Бағдарламалық терминалды 

пайдалануға ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Бағдарламалық терминалды қолдануды қамту 

бойынша ақпараттық қызметтер

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қашықтықтан оқыту үшін веб-платформамен 

қамтамасыз ету қызметтері

Услуги по предоставлению веб-

платформы для дистанционного обучения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

418 Услуга 582950.000.000001

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Кеңсе-бақылау бойынша ақпараттық қауіпсіздік 

бойынша бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензиялар беру 

жөніндегі қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий на 

право использования  программного 

обеспечения по информационной 

безопасности ПО Офис-контроль

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 728 799,11 4 728 799,11 01 Январь

в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания договора
751110000 0

419 Услуга 960919.900.000002

Заңдық анықтамалық-ақпараттық 

жүйені қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования юридической 

справочно-информационной системы

Заңды анықтамалық-ақпараттық жүйені 

пайдалану құқығына лицензия беру бойынша 

қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

юридической справочно-

информационной системы

ПАРАГРАФ (ЮРИСТ) ақпараттық жүйеде 

пайдалану құқығына лицензиялар беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий на 

право использования информационной 

системы ПАРАГРАФ (ЮРИСТ)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 9 013 900,00 9 013 900,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 100

420 Услуга 582950.000.000001

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Cisco Systems бағдарламалық қамтамасыз ету 

базасында шақыруларды өңдеу жүйесін 

пайдалану құқығына лицензиялар беру 

жөніндегі қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий на 

право использования системы обработки 

вызовов на базе программного 

обеспечения  Cisco Systems

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 22 152 429,55 22 152 429,55 11 Ноябрь

С даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

421 Услуга 639910.000.000000
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша қызмет (БАҚ 

арқылы ақпараттар, басқа да қорлардан, 

жинақталған өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

Статистикалық деректерді ұсыну жөніндегі 

қызметтер (кредиттік бюроның деректер 

базасы негізінде ақпарат беру)

Услуги по предоставлению 

статистических данных (предоставление 

информации на основании базы данных 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 200 000,00 4 200 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

422 Услуга 639910.000.000000
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша қызмет (БАҚ 

арқылы ақпараттар, басқа да қорлардан, 

жинақталған өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

Статистикалық деректерді ұсыну жөніндегі 

қызметтер (кредиттік бюроның деректер 

базасы негізінде ақпарат беру)

Услуги по предоставлению 

статистических данных (предоставление 

информации на основании базы данных 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 7 800 000,00 7 800 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

423 Услуга 732020.000.000001
Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша 

қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения
Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения

Даму қорының қызметі туралы 

стейкхолдерлердің хабардарлығын зерделеу 

жөніндегі қызметтер

Услуги по изучению осведомленности 

стейкхолдеров о деятельности Фонда 

"Даму"

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 800 000,00 4 800 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

424 Услуга 732020.000.000001
Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша 

қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения
Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения

"Даму" Қорының қызметіне кіші, орта бизнес 

субъектілері арасында сенімділік және 

қанағаттындырарлық әлеуметтік зерттеу 

Услуги по проведению исследования 

оценки доверия и удовлетворенности 

субъектов микро, малого и среднего 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 589 285,71 2 589 285,71 04 Апрель

в течение 20 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

425 Услуга 712019.000.000010

Зертханалық/зертханалық-аспаптық 

зерттеулер/талдаулар жүргізу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

лабораторных/лабораторно-

инструментальных 

Лабораториялық/лабараториялық жабдықтық 

зерттеулер/талдаулар жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по проведению 

лабораторных/лабораторно-

инструментальных 

Коронавирустық инфекцияға арналған ПТР 

тестін қолдана отырып зертханалық зерттеулер 

(COVID-19) қызметтері

Услуги по проведению лабораторных 

исследований методом ПЦР-теста на 

коронавирусную инфекцию (COVID-19)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 446 428,57 446 428,57 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

426 Услуга 591113.000.000001

Бейнесюжеттер, роликтер және ұқсас 

бейнежазбаларды 

дайындау/жасау/шығару бойынша 

Услуги по 

подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и аналогичных 

Бейнесюжет, роликтер мен соған ұқсас бейне 

жазбаларды шығару/өндіру/дайындау бойынша 

қызмет көрсету

Услуги по 

подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и 

"Даму" Қорының бағдарламалары жайында 

бейнеролик дайындау

Услуги по производству видеороликов  о 

программах Фонда «Даму»
117 Тендер Одна услуга 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

427 Услуга 352210.100.000000
Газтәрізді отынды бөлу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по распределению 

газообразного топлива
Газ пішіндес жанармайды бөлу қызметі

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ тарату желілері бойынша газ тәрізді 

отынды тарату жөніндегі қызметтер. Жылу 

энергиясы

Услуги по распределению газообразного 

топлива по газораспределительным 

сетям. Теплоэнергия

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 482 207,47 482 207,47 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

428 Услуга 352210.100.000000
Газтәрізді отынды бөлу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по распределению 

газообразного топлива
Газ пішіндес жанармайды бөлу қызметі

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ тарату желілері бойынша газ тәрізді 

отынды тарату жөніндегі қызметтер. Жылу 

энергиясы

Услуги по распределению газообразного 

топлива по газораспределительным 

сетям. Теплоэнергия

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 967 240,17 967 240,17 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

429 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 483 553,57 483 553,57 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

430 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 72 214,29 72 214,29 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 100

431 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 39 485,75 39 485,75 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 100

432 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 51 654,46 51 654,46 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 100

433 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 89 285,71 89 285,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 100

434 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 805 004,47 805 004,47 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

435 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 911 397,33 911 397,33 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

436 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 017 790,18 1 017 790,18 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

437 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 266 040,16 1 266 040,16 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

438 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 124 183,04 1 124 183,04 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

439 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 663 147,33 663 147,33 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
632810000 0

440 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 946 861,61 946 861,61 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

441 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 066 040,18 1 066 040,18 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

442 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 946 861,61 946 861,61 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

443 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 195 111,61 1 195 111,61 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

444 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 805 004,47 805 004,47 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0



445 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 840 468,74 840 468,74 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

446 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 230 575,89 1 230 575,89 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

447 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 017 790,17 1 017 790,17 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

448 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 591 611,60 1 591 611,60 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

449 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын және 

оларды бөліктерін техникалық 

Услуги по техническому обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және олардың 

бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

Оргтехниканы жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 911 397,32 911 397,32 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

450 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Автоматтандырылған ақпараттық жүйеге 

қызмет көрсету «кірістер мен шығыстарды 

бөлек есепке алу» енгізілген ішкі жүйемен «1С: 

Услуги по сопровождению 

автоматизированной информационной 

системы ««1С:Бухгалтерия 8 для 

117 Тендер Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 01 январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

451 Товар 620129.000.000000 Бағдарламалық қамтамасыз ету Программное обеспечение

бағдарламалық қамтамасыз етудің төлнұсқасы 

(тапсырыс бойынша бағдарламалық қамтамасыз 

етулерді әзірлеу бойынша қызметтерді 

оригинал программного обеспечения 

(кроме услуг по разработке 

программных обеспечении по заказу)

Fortinet ақпараттық қауіпсіздік фабрикасы 

бағдарламалық-аппараттық кешенін 

техникалық және лицензиялық қолдау бойынша 

Услуги по технической и лицензионной 

поддержке программно-аппаратного 

комплекса Фабрика информационной 

117 Тендер Штука 1,00 24 250 327,68 24 250 327,68 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

452 Услуга 620230.000.000001

Ақпараттық жүйені қостау және 

техникалық қолдау көрсету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

«Online Damu» интернет-порталды техникалық 

қолдау бойынша қызметтер

Услуги по технической поддержке 

интернет-портала «Online Damu»
117 Тендер Одна услуга 1,00 15 676 639,29 15 676 639,29 01 Январь с 01.01.2022 по 31.12.2022 года 751110000 0

453 Услуга 620920.000.000012

Бағдарламалық терминалды 

пайдалануға ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Бағдарламалық терминалды қолдануды қамту 

бойынша ақпараттық қызметтер

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

ЕДБ/МҰ/ЛК үшін Рейтингтік моделінің 

техникалық қолдау бойынша көрсетілетін 

қызметтері

Услуги по технической поддержке 

рейтинговой модели для БВУ/МФО/ЛК

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 6 600 000,00 6 600 000,00 01 Январь с 01.01.2022 по 31.12.2022 года 751110000 0

454 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

455 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

456 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

457 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

458 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
632810000 0

459 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 11 Ноябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

460 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

461 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

462 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

463 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

464 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

465 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

466 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

467 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

468 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

469 Услуга 712014.000.000000

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық бақылау 

бойынша қызметтер (тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық бақылау 

(тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

470 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 933 000,00 1 933 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

471 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 758 928,57 758 928,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

472 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 712 053,57 712 053,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 111000000 0

473 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 504 491,07 504 491,07 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 г.
151000000 0

474 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 875 000,00 875 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 191000000 0

475 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 660 763,94 660 763,94 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 231000000 0

476 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 705 357,14 705 357,14 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 631000000 0

477 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 446 428,57 446 428,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 632810000 0

478 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 535 714,29 535 714,29 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 311000000 0

479 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 628 526,79 628 526,79 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 271000000 0

480 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 735 000,00 735 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 351000000 0

481 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 637 755,10 637 755,10 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 391000000 0

482 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 446 428,57 446 428,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 431000000 0



483 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 491 071,43 491 071,43 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 471000000 0

484 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 892 857,14 892 857,14 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 551000000 0

485 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 935 000,00 935 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 591000000 0

486 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 094 000,00 1 094 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 711000000 0

487 Услуга 331219.206.000000

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта/специальной техники

Автокөлікке/арнайы техникаға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

Автокөлікке техникалық қызмет көрсету 

қызметтері

Услуги по техническому обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 714 285,71 714 285,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 791000000 0

488 Услуга 620920.000.000001

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

әкімшілдеу және техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

Бағдарламалықі жасақты әкімшіліктендіру және 

оған техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

IP call-орталығының операторларына арналған 

"Незабудка" жүйесіне техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию 

системы "Незабудка" для операторов IP 

call-центра

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 588 000,00 2 588 000,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

489 Услуга 960919.900.000008

Жарық 

конструкцияларына/жарықдиодты 

конструкцияларға/жарықдиодты 

Услуги по обслуживанию световых 

конструкций/светодиодных экранов и 

аналогичного оборудования и 

Жарықтық құрылымдар/жарық диодты экрандар 

мен балама жабдықтар және құрылмаларға 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию световых 

конструкций/светодиодных экранов и 

аналогичного оборудования и 

Жүгіртпе жол бойынша техникалық қызмет 

көрсету қызмет көрсету

Услуги по техобслуживанию бегущей 

строки

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 183 035,71 183 035,71 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

490 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 85 000,00 85 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

491 Услуга 931110.900.000001
Спорт құрылыстарын пайдалану 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений

Спорт құрылғыларын пайдалану бойынша 

қызметтер

Услуги по эксплуатации спортивных 

сооружений
Футбол алаңын пайдалану бойынша қызметтер

Услуги по эксплуатации футбольного 

поля

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

492 Услуга 582950.000.000001

Бағдарламалық жасақтама қолдану 

құқығына лицензия ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Office 365 лицензияларын сатып алу қызметтері Услуги приобретения лицензий Office 365
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 11 538 450,00 11 538 450,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

493 Услуга 639910.000.000005
Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер
Услуги по обработке информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды және 

баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Регионалдық филиалдарда "Құпия сатып 

алушы" ахуалдық тексерулердің пилоттық 

нұсқасын жүргізу қызметтері

Услуги проведения пилотного варианта 

ситуационных проверок "Тайный 

покупатель" в Региональных филиалах

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 865 450,00 865 450,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

494 Услуга 631130.000.000000
Интернетте жарнаманы орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению рекламы в 

интернете

Интернетте жарнаманы/ақпараттық 

материалдарды орналастыру бойынша қызметтер

Услуги по размещению 

рекламы/информационных 

материалов в интернете

Интернет желісінде, әлеуметтік желілерде, 

контекстік-медиалық желілерде және бейне 

платформаларда ;арнама орналастыру 

қызметтері

Услуги размещения рекламы в сети 

интернет, социальных сетях, контекстно-

медийных сетях и видеоплатформах

117 Тендер Одна услуга 1,00 26 517 714,29 26 517 714,29 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

495 Услуга 900212.900.000000
Іс-шараларға қатысуды қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению участия в 

мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 

(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар және т.б.) және 

Оплата взноса и других расходов за 

участие в мероприятиях (выставки, 

конференции, программы, форумы, 

Бұқаралық ақпарат құралдары үшін іс-шара 

(конференция) өткізуге байланысты қызметтер

Услуги связанные с проведением 

мероприятия (конференции) для средств 

массовой информации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 740 000,00 740 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 30

496 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 393 214,29 393 214,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

497 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 265 100,00 265 100,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

498 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 356 785,71 356 785,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

499 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 342 187,50 342 187,50 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

500 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 714,29 160 714,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
632810000 0

501 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 273 750,00 273 750,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

502 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 480 000,00 480 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

503 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 315 685,71 315 685,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

504 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 139 260,00 139 260,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

505 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 535 714,29 535 714,29 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

506 Услуга 522124.000.000000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың (парковкалардың) 

қызмет көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған аялдама (тұрақ) 

қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств
Көлік құралдарына арналған тұрақ қызметтері

Услуги стоянок для автотранспортных 

средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 393 303,57 393 303,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

507 Услуга 611011.200.000000
Телефондық байланысының қызмет 

көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, халықаралық 

телефон байланысы қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

Бас кеңсенің құрылымдық бөлімшелері мен 

регионалдық филиалдардың телефон 

байланысы қызметтері (БК ҚБ және РФ)

Услуги телефонной связи структурных 

подразделений головного офиса и 

региональных филиалов (СП ГО и РФ)

117 Тендер Одна услуга 1,00 7 739 400,00 7 739 400,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

508 Услуга 620920.000.000016

Әрдайым Интернет желісінде 

орналасқан серверде ақпаратты 

физикалық орналастыруға арналған 

Услуги по предоставлению 

вычислительных мощностей для 

физического размещения информации 

Үнемі Интернет желісіндегі серверде жеке 

ақпарат енгізу үшін есептеуіш қуатпен қамту 

(хостинг)

Предоставление вычислительных 

мощностей для физического 

размещения информации на сервере, 

Хостинг қызметтері Услуги хостинга 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 880 139,00 1 880 139,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

509 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

510 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

511 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

512 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

513 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

514 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

515 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

516 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

517 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

518 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

519 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

520 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0



521 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

522 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

523 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 212 464,29 212 464,29 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

524 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Баннерлер басып шығаруға қатысты қызметтер Услуги, связанные с печатанием баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 424 928,57 424 928,57 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

525 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 0

526 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

527 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

528 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

529 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 0

530 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 0

531 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

532 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

533 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 0

534 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

535 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 0

536 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

537 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 0

538 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

539 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

540 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Лифлеттер басып шығаруға қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

541 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас  

(Сертификаттар, медальдар)

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное  (Сертификаты, медали)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 232 142,86 2 232 142,86 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

542 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 289 285,71 289 285,71 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 0

543 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 107 142,86 107 142,86 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

544 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 44 642,86 44 642,86 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

545 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 89 285,71 89 285,71 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 0

546 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 50 000,00 50 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 0

547 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 133 928,57 133 928,57 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 0

548 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 128 571,43 128 571,43 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

549 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) жасау/басып 

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиялық өнімдерді әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, фото, 

баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

Полиграфиямен байланысты қызметтер, басып 

шығару, көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, флаерлер және т. 

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, открытки, флаера 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 53 571,43 53 571,43 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

550 Услуга 749020.000.000114

Нормативтік/анықтамалық/техникалы

қ ақпарат/құжаттаманы 

жаңарту/қамтамасыз ету қызметі

Услуги по актуализации/обеспечению 

нормативной/справочной/технической 

информацией/документацией

Нормативтік/анықтамалық/техникалық ақпаратты 

өзектілендіру/олармен қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер (даярлау, түзету, құрастырудан 

Услуги по актуализации/обеспечению 

нормативной/справочной/техническо

й информацией/документацией 

Мемлекеттік сатып алу саласындағы жетекші 

сарапшы-практик заңгерлерден сараптамалық 

қолдау сервисін алуға байланысты қызметтер

Услуги, связанные с получением сервиса 

экспертной поддержки от ведущих 

экспертов-практиков юристов в сфере 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 267 910,71 267 910,71 11 Ноябрь

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

551 Товар 172312.500.000001 Ашықхат Открытка құттықтау поздравительная Конверті бар VIP құттықтау ашықхаты
Открытка поздравительная VIP с 

конвертом

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 2 917,85 291 785,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

552 Товар 172312.500.000001 Ашықхат Открытка құттықтау поздравительная
Конверт және қосымша бетпен құттықтау 

ашықхаты

Открытка поздравительная с конвертом и 

вкладышем

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 120,00 1 339,28 1 499 993,60 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

553 Товар 620129.000.000002 Лицензия Лицензия
бағдарламалық өнімге (лицензия беру қызметінен 

басқа)

на программный продукт (кроме 

услуг по предоставлению лицензии)

Check-Up Online бағдарламалық өніміне (ӨК) 

Лицензия

Лицензия на программный продукт (ПК) 

«Check-Up Online»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Штука 1,00 4 821 428,57 4 821 428,57 11 Ноябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

554 Услуга 612011.100.000001
Ұялы байланыс арқылы ақпарат 

таратудың қызмет көрсетулері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ұялы байланыс арқылы ақпаратты тарату 

қызметтері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ай сайынғы төлемді қосқанда ұялы байланыс 

операторлары арқылы sms-хабарламаларды 

(таратылым) ұйымдастыру

Организация sms-информирования 

(рассылки) через операторов сотовой 

связи, включая ежемесячную 

абонентскую плату

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 68 000,00 68 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

555 Работа 731119.900.000000

Жарнамалық/ақпараттық 

конструкцияларды орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

Сыртқы жарнама маңдайшасын дайындау, 

орнату, монтаждау

Изготовление, установка, монтаж 

наружной рекламной вывески

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 178 571,43 178 571,43 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 0

556 Товар 262040.000.000136 Білікше Валик көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства

ADF PAPER PICK-UP ASSEMBLY (қағаз жинау 

қондырғысы) Canon IR ADV C256i

ADF PAPER PICK-UP ASSEMBLY (узел 

захвата бумаги) Canon IR ADV C256i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 8 035,71 136 607,07 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

557 Товар 262016.300.000011 Қағаз беру аунақшасы Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера
SEPARATION ROLLER ASSEMBLY (ADF айыру 

ролигінің жиынтығы) Canon IR ADV C256i

SEPARATION ROLLER ASSEMBLY (Ролик 

отделения ADF в сборе)Canon IR ADV 

C256i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 21 428,57 364 285,69 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



558 Товар 262040.000.000211 Торап Узел көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства

Drum Unit C-EXV 37 (түпнұсқа) Canon IR ADV 

400ii

Drum Unit C-EXV 37 (оригинал) Canon IR 

ADV 400ii

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 111 607,14 558 035,70 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

559 Товар 262016.300.000011 Қағаз беру аунақшасы Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера Беруші ролик (түпнұсқа) Canon IR ADV 400ii
Ролик подачи (оригинал) Canon IR ADV 

400ii

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 4 017,85 20 089,25 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

560 Товар 262040.000.000136 Білікше Валик көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства
Бөлу ролигі (түпнұсқа) Canon IR ADV 400i

Ролик отделения (оригинал) Canon IR 

ADV 400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 3 571,42 17 857,10 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

561 Товар 262040.000.000136 Білікше Валик көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства
Ролик (түпнұсқа) Canon IR ADV 400ii

Ролик захвата бумаги (оригинал) Canon 

IR ADV 400ii

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 3 571,42 17 857,10 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

562 Товар 262016.300.000011 Қағаз беру аунақшасы Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера
ADF -тегі ұстағыш құрастыру (түпнұсқа) Canon 

IR ADV 400ii

Узел захвата в сборе в ADF (оригинал) 

Canon IR ADV 400ii

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 36 607,14 183 035,70 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

563 Товар 262040.000.000187 Тежеуіш алаңша Площадка тормозная принтерге арналған для принтера ADF тежегіші (түпнұсқа) Canon IR ADV 400ii
Тормозная площадка ADF (оригинал) 

Canon IR ADV 400ii

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 7 589,28 37 946,40 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

564 Товар 262040.000.000136 Білікше Валик көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства
Тұтқыш ролик (Pickup Roller) ADF Canon IR ADV

Ролик захвата (Pickup Roller) ADF Canon 

IR ADV

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 24 107,14 48 214,28 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

565 Товар 262016.300.000011 Қағаз беру аунақшасы Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера
Қағаз беру ролигі (Feed Roller) ADF Canon IR 

ADV C5535

Ролик подачи бумаги (Feed Roller) ADF 

Canon IR ADV C5535

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 12 053,57 24 107,14 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

566 Товар 262040.000.000136 Білікше Валик көп функцоналдық құрылғыға арналған
для многофункционального 

устройства

Бөлу ролигі (Separation Roller ADF Canon IR ADV 

C5535i

Ролик отделения (Separation Roller ADF 

Canon IR ADV C5535i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 12 053,57 24 107,14 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

567 Товар 262040.000.000187 Тежеуіш алаңша Площадка тормозная принтерге арналған для принтера ADF Canon IR ADV C5535i тежегіш алаңы
Тормозная площадка ADF Canon IR ADV 

C5535i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 42 857,14 85 714,28 06 Июнь

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

568 Услуга 771110.100.000000
Жеңіл автомобильдерді жалдау 

қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз жалға беру 

бойынша қызмет

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса, ,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Нур-Султан

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

569 Услуга 619010.900.000002
Бейнеконференцбайланысын ұсыну 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

видеоконференцсвязи

Бейнеконференциябайланысын ұсыну бойынша 

қызметтер

Услуги по предоставлению 

видеоконференцсвязи

ZOOM арқылы бейнеконференция беру 

бойынша қызметтер 

Услуги по предоставлению

видеоконференцсвязи посредством ZOOM

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 232 000,00 1 232 000,00 08 Август

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

570 Услуга 823011.000.000000

Конференцияларды/семинарларды/ф

орумдарды/конкурстарды/корпоратив

тік/спорттық/мәдени/мерекелік және 

Услуги по организации/проведению 

конференций/семинаров/форумов/конк

урсов/корпоративных/спортивных/куль

Конференциялар, форумдар, семинарлар, 

конурстар, корпоративтік, спорттық, мәдени, 

мерекелік және балама іс-шараларды 

Услуги по организации/проведению 

конференций/семинаров/форумов/ко

нкурсов/корпоративных/спортивных/

Ғимаратты мерекелік іс-шараларға  ресімдеу
Оформление здания к праздничным 

мероприятиям

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 058 000,00 1 058 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

571 Товар 259413.900.000048 Анкер Анкер төлкелік, сомынмен втулочный, с гайкой M10*12*100 гайкасына арналған анкр Анкер под гайку М10*12*100
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100 85,00 8 500,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

572 Товар 259413.900.000048 Анкер Анкер төлкелік, сомынмен втулочный, с гайкой M8*10*100 гайкасына арналған анкр Анкер под гайку М8*10*100
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100 57,00 5 700,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

573 Товар 281412.300.000000 Арматура Арматура
унитаздың кіші багына арналған, төменгі 

келтірумен

для бачка унитаза, с нижним 

подводом

Ағызу бөшкесіне арналған арматура, металл 

шток

Арматура для сливных бачков, 

металлический шток

22 Электронный 

магазин
Штука 30,00 2 800,00 84 000,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

574 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 22 (ұзындығы 800 мм) Бур диаметр 22 (длина 800 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3,00 8 214,28 24 642,84 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

575 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 12 (ұзындығы 460 мм) Бур диаметр 12 (длина 460 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 15 820,00 12 300,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

576 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 10 (ұзындығы 460 мм) Бур диаметр 10 (длина 460 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 15 630,00 9 450,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

577 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 14 (ұзындығы 450 мм) Бур диаметр 14 (длина 450 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 8 1 332,00 10 656,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

578 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 16 (ұзындығы 450 мм) Бур диаметр 16 (длина 450 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 8 1 612,00 12 896,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

579 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 18 (ұзындығы 450 мм) Бур диаметр 18 (длина 450 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 8 1 843,00 14 744,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

580 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 8 (ұзындығы 160 мм) Бур диаметр 8 (длина 160 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 645,00 6 450,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

581 Товар 257340.300.000001 Бур Бур перфоратордың перфоратора Бұрғы, диаметрі 6 (ұзындығы 160 мм) Бур диаметр 6 (длина 160 мм)
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 435,00 4 350,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

582 Товар 236210.510.000002 Гипсті картонды табақ Лист гипсокартонный маркасы ГКЛ, қалыңдығы 9,5 мм марка ГКЛ, толщина 9,5 мм Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х9,5мм Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х9,5мм
116 Запрос ценовых 

предложений
Лист 10 2 100,00 21 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

583 Товар 236210.510.000003 Гипсті картонды табақ Лист гипсокартонный маркасы ГКЛ, қалыңдығы 12,5 мм марка ГКЛ, толщина 12,5 мм Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х12,5мм Гипсокартон ГКЛ 2500х1200х12,5мм
116 Запрос ценовых 

предложений
Лист 10 2 600,00 26 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

584 Товар 243311.300.000005 Болат пішін Профиль стальной төбе, биіктігі 50 дейін потолочный, высота до 50
Гипсокартонды монтаждау үшін ПП 60х27х0,45 

төбелік профилі

Профиль потолочный ПП 60х27х0,45 для 

монтажа гипсокартона

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20 1 200,00 24 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

585 Товар 243311.300.000002 Болат пішін Профиль стальной бағыттаушы, биіктігі 50 дейін направляющий, высота до 50
Гипсокартонды монтаждау үшін ДС 50х40х0,45 

бағыттаушы профиль 

Профиль направляющий ПН 50х40х0,45 

для монтажа гипсокартона

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20 1 245,00 24 900,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

586 Товар 205210.900.000015 Герметик Герметик силиконды силиконовый Санитарлық силикон 310 ml түссіз Силикон санитарный 310 ml бесцветный
22 Электронный 

магазин
Штука 10 2 990,00 29 900,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

587 Товар 329111.900.000006 Сыпыртқы Веник жинау үшін для уборки
Айналаны тазалауға арналған сабы бар чий 

сыпырғыш 

метла чий с черенком для уборки 

территории

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 25 3 750,00 93 750,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

588 Товар 257310.300.000006 Тырма Грабли
бау-бақшалылар, тістері дөңгелек қиылған 14 

тісті, металлды

садово-огородные, 14-зубовые с 

круглым сечением зуба, 

металлические

Тырма. Алюминий сабы бар тарамды 

жылжымалы тырма. Тістерінің саны - 15 дана. 

Жұмыс бөлігінің ені 55 мм.

Грабли веерные раздвижные с 

алюминиевым черенком. Количество 

зубцов - 15шт. Ширина рабочей части 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 2 782,00 5 564,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

589 Товар 222319.990.000022 Дюбел Дюбель полипропиленді полипропиленовый дюбель-шеге 6 х 60 дюбель-гвоздь 6 х 60
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10 937,50 9 375,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

590 Товар 222319.990.000022 Дюбел Дюбель полипропиленді полипропиленовый дюбель-шеге 8 х 60 дюбель-гвоздь 8 х 60
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10 1 071,42 10 714,20 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

591 Товар 222121.500.000063 Кеңірдектенген құбыр Труба гофрированная унитазға арналған, ағызу для унитаза, сливная

унитазға арналған арматураланған құбыр, 

диаметрі 100, материал: силиконды резеңке 

және пластик, арматураланған құбыр

гофра армированная для унитаза, 

диаметр 100, материал: силиконовая 

резина и пластик, гофра армированная

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30 1 500,00 45 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

592 Товар 222129.300.000005 Шланг Шланг қоспалауыш үшін, икемді для смесителя, гибкий Икемді араластырғыш шланг 60см Гибкий шланг смесителя 40см
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 70 520,00 36 400,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

593 Товар 222129.300.000005 Шланг Шланг қоспалауыш үшін, икемді для смесителя, гибкий Икемді араластырғыш шланг 60см Гибкий шланг смесителя 60см
22 Электронный 

магазин
штука 70 615,00 43 050,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

594 Товар 222129.300.000005 Шланг Шланг қоспалауыш үшін, икемді для смесителя, гибкий

Араластырғыштың икемді шлангісі 100 см су 

контуры-бұл металл өрілген резеңке шланг. 

Шеттерінде гайкамен темір жең бекітілген.

Гибкий шланг смесителя 100 см Подводка 

для воды представляет собой резиновый 

шланг, имеющий металлическую оплетку. 

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 50 780,00 39 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

595 Товар 222213.000.000015 Контейнер Контейнер қоқыс, пластикалы мусорный, пластиковый
Көлемі 120 л болатын пластикалық қоқыс 

контейнерлері

Пластиковые контейнеры для мусора 

объемом 120 л

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 1 15 000,00 15 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



596 Товар 281412.330.000006 Араластырғыш Смеситель
жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, 

өлшемі 240*130 мм

для моек, однорукояточный, 

набортный, размер 240*130 мм
Араластырғыш шұңғылшаға Смеситель для раковины

22 Электронный 

магазин
штука 35 7 000,00 245 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

597 Товар 222121.900.000119 Сифон Сифон шұңғылшаға арналған, пластикалы для раковины, пластиковый Сифон металл тор Сифон  металлическая решетка
22 Электронный 

магазин
штука 40 1 785,00 71 400,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

598 Товар 203022.550.000005 Шпатлевка Шпатлевка гипстік гипсовая Шпатлевка гипстік Шпатлевка гипсовая
22 Электронный 

магазин
штука 1 5 190,00 5 190,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

599 Товар 259413.900.000031 Құрал-саймандар жинағы Набор инструментов электромеханик үшін для электромеханика Құрал-саймандар жинағы электромеханик үшін
Набор инструментов для 

электромеханика

116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 1,00 47 643,75 47 643,75 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

600 Товар 329119.300.000000 Қылқалам Кисть майлау орны малярная
Жалпақ жаққыш, табиғи ақшыл қылшық, 

пластик тұтқасы, 25 мм

Кисть плоская, светлая натуральная 

щетина, пластмассовая ручка, 25 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 193,67 1 936,70 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

601 Товар 205210.900.000027 Желім Клей кафельді кафельный плиткаға арналған желім 25 кг клей для плитки 25 кг
22 Электронный 

магазин
Упаковка 6,00 1 900,00 11 400,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

602 Товар 257330.300.000002 Кілт Ключ сомын, ажырамалы гаечный, разводной Тетікті бұрайтын кілт. Трубаға Ключ трубный
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 4 783,92 4 783,92 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

603 Товар 257330.300.000010 Кілт Ключ құбырлық, динамометрлік трубный, динамометрический
құбырлы, динамометрлік, 28-210 Нм, 1/2", 

шертпелі

трубный, динамометрический, 28-210 Нм, 

1/2", щелчковый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 13 418,75 13 418,75 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

604 Товар 257340.100.000016
Таңбалаушылар және бұранда 

кескіштер жинағы
Набор метчиков и плашек бұранданы кесуге арналған для нарезания резьбы

Жинақтау: 32 пән - 7 дана 3х0,5 4х0,7 5х0,8 

6х1,0 8х1,25 10х1,5 12х1, 75 бойынша 

плашкалар.  7 жиынтық шүмектер - 

Комплектация: 32 предмета - плашки 

7шт. 3х0,5 4х0,7 5х0,8 6х1,0 8х1,25 

10х1,5 12х1,75 . Метчики 7 комплектов-

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 32 063,39 64 126,78 03 Март 

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

605 Товар 257360.190.000000 Коронка Коронка болат стальная
кірпішке, бетонға арналған коронка, 

диаметрлері 56, 60, 80 және 100 мм 

Коронка по кирпичу, бетону диаметры 56, 

60, 80 и 100 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 8,00 3 063,94 24 511,52 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

606 Товар 257360.190.000000 Коронка Коронка болат стальная

Коронка. өңдеу материалы: ағаш, ПВХ, 

гипсокартон, ДСП, МДФ. Коронка диаметрлері: 

Пильные коронки: 64, 76, 89, 102, 127 мм

Коронка материал обработки: Пильные 

коронки: 64, 76, 89, 102, 127 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3 4 551,78 13 655,34 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

607 Товар 257340.900.000002 Коронка Коронка алмазды алмазная кафельге арналған коронка Коронка по кафелю
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6,00 1 070,00 6 420,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

608 Товар 141211.290.000016 Костюм Костюм
ерлер, жалпы өндірістік ластан және 

механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан

мужской, для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, из ткани

Костюм қысқы, үш жұмысшыға тапсырыс 

берушімен келісілген өлшемдер мен логотип.

Костюм зимний.Размеры и логотип по 

согласованию с Заказчиком 

116 Запрос ценовых 

предложений
Комплект 3,00 28 571,42 85 714,26 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

609 Товар 141211.290.000016 Костюм Костюм
ерлер, жалпы өндірістік ластан және 

механикалық әсерлерден қорғау үшін, матадан

мужской, для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, из ткани

Костюм - жаз. Үш қызметкерге арналған 

өлшемдер мен логотип тапсырыс берушімен 

келісіледі.

Костюм летний. Размеры и логотип по 

согласованию с Заказчиком 

116 Запрос ценовых 

предложений
Комплект 7 16 071,42 112 499,94 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

610 Товар 257330.850.000000 Қысқыш Тиски слесарлық слесарные
Тиски универсальные реверсивные верстачные, 

губки 165 мм

Тиски универсальные реверсивные 

верстачные, губки 165 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 66 000,00 66 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

611 Товар 203011.900.000001 Бояу Краска су-дисперсиялық водно-дисперсионная Бояу эмульсиялы Краска водоэмульсионная
116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
625 308,00 192 500,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

612 Товар 257330.100.000002 Тістеуік Плоскогубцы құрамдастырылған комбинированные
№1 3 заттан (тістеуік, ұзын тістеуік, бүйір 

кескіштер)тұратын ернеу аспабының жиынтығы

Набор губцевого инструмента из 3-х 

предметов №1 (плоскогубцы, 

длинногубцы, бокорезы)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 2 986,60 2 986,60 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

613 Товар 257330.930.000018 Круглогубцылар Круглогубцы кертіктермен с насечками

 Майыстырылған ұзын тістеуіктер 200 мм 

Қатынау қиын жерлерде және нүктелі 

механикада жұмыс жасауға арналған. 

 Длинногубцы изогнутые 200 мм. 

Предназначены для работ в 

труднодоступных местах и в точной 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 5 093,20 10 186,40 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

614 Товар 222312.700.000002 Қақпақ-орындық Крышка-сиденье унитазға арналған, пластик для унитаза, пластиковая Қақпақ-орындық. ақ түсті Крышка-сиденье цвет белый
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10 3 200,00 32 000,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

615 Товар 257330.230.000000 Тістеуік Кусачки бүйірлік боковые

Бүйірлік тістеуіктер, 160 мм Кернеумен жұмыс 

жасауға арналған Қос компонентті PP/TPR 

пластиктерден жасалған эргономикалық 

Кусачки боковые 160 мм. Для работ под 

напряжением. Эргономичные ручки из 

двухкомпонентного PP/TPR пластиков. 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3,00 1 697,02 5 091,06 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

616 Товар 257330.230.000000 Тістеуік Кусачки бүйірлік боковые

Нүктелік жұмыстарға арналған тістеуіктер, 115 

мм «Мини» түріндегі тістеуіктер нүктелік 

жұмыстарды жүргізуге, сонымен қатар әлсіз 

Кусачки для точечных работ 115 мм. 

Кусачки тип «мини» предназначены для 

проведения точных работ, а также для 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 1 189,84 1 189,84 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

617 Товар 257111.500.000001 Жүз Лезвие кеңселік пышақ үшін для канцелярского ножа монтаждайтын пышаққа арналған жүз Лезвие для монтажного ножа
116 Запрос ценовых 

предложений
Упаковка 15 727,60 10 914,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

618 Товар 139919.900.000006 Жабысқақ оқшаулағыш таспа Лента липкая изоляционная таспалардан из пленок
Түрлі изолента (сары, жасыл, қызыл, көк, қара, 

ақ), әр түрінен 10 дана

Изолента разная (желтая, зеленая, 

красная, синяя, черная, белая), по 10 шт 

каждого цвета

116 Запрос ценовых 

предложений
Рулон 40,00 148,00 5 920,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

619 Товар 265132.500.000000 Сызғыш Линейка өлшегіш измерительная Металл сызғыш, 1 м Линейка металлическая, 1 м
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 1 618,91 3 237,82 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

620 Товар 282411.200.000000 Жұқа ара Лобзик қолмен жасалатын, электрлі ручной, электрический

Қыл ара. Тұтынылатын қуат 570 Вт Ара 

қозғалысының жиілігі. 800 - 3000 жүріс/мин. 

Жүріс ұзындығы 17 мм Ағашты аралау тереңдігі 

Лобзик. Потребляемая мощность 570 Вт. 

Частота движения пилки. 800 - 3000 

ходов/мин. Длина хода 17 мм. Глубина 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 16 692,00 16 692,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

621 Товар 257310.100.000007 Күрек Лопата қар жинайтын снегоуборочная
Күрек. Шөміш өлшемі: 500х400 мм. Шөміш 

қабырғасының қалыңдығы: 3 мм

Лопата. Размер ковша: 500х400 мм. 

Толщина стенки ковша: 3 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 4 375,00 21 875,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

622 Товар 259413.900.000038 Құрал-саймандар жинағы Набор инструментов слесарлық-монтаждау жұмыстары үшін для слесарно-монтажных работ Әмбебап құрал жиынтығы 1/4", 1/2"DR, 101 зат
Набор инструмента универсальный 1/4", 

1/2"DR, 101 предмет

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 58 303,57 58 303,57 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

623 Товар 257330.550.000012 Балға Молоток ағаш ұсталық столярный Соғылған зілбалға, ағаш тұтқа, 1000г
Кувалда кованая,деревянная рукоятка, 

1000г

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3 2 500,00 7 500,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

624 Товар 257330.300.000026 Кілттер жинағы Набор ключей ішкі алты қырлы кілтімен бұрындаларға арналған
для винтов с внутренним 

шестигранником

МАСТЕР кілттері ұзын, Cr-V, атласты жабын, 

пластик. ұстаушы, HEX 1,5-10мм

Ключи "МАСТЕР" имбусовые длинные, Cr-

V, сатинированное покрытие, пластик. 

держатель, HEX 1,5-10мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 3 2 187,50 6 562,50 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

625 Товар 257330.630.000000 Бұрағыштар жинағы Набор отверток әмбебап универсальный Бұрауыштар жинағы, ниверсалдық Набор отверток универсальные
116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 3 3 032,14 9 096,42 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

626 Товар 259413.900.000006 Бұрағыштар жинағы Набор отверток диэлектрлі диэлектрические Бұрауыштар жинағы, диэлектрлік Набор отверток диэлектрические. 
116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 3 10 040,88 30 122,64 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

627 Товар 257340.390.000025 Үскілер жинағы Набор сверл металл бетімен по металлу 1 - 10 мм аралығында бұрғылар жинағы
Набор сверел и бит (Limited Edition) 31 

предмет

116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 0 0,00 0,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

628 Товар 257111.390.000007 Пышақ Нож монтажды монтажный

Құрылыс пышағы, автоматты блоктау 18мм. 

Корпусы алюминий қорытпадан жасалған, 

металл бағыттағыш 0,6 мм, жүздерін 

Нож строительный, автоблокировка 

18мм. Корпус из алюминиевого сплава, 

металлическая направляющая 0,6 мм, 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 15 1 468,75 22 031,25 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

629 Товар 257310.500.000000 Бақша қайшысы Секатор бау-бақшалы, екі жақты кесілетін
садово-огородный, двухстороннего 

резания

ол тәжін қалыптастыру үшін ағаштар мен 

бұталардың бұтақтарын кесу үшін 

қолданылады. Секреторлар бұталар мен 

применяется для обрезки веток деревьев 

и кустарников, с целью формирования их 

кроны. Секатор используется для обрезки 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 6 178,57 12 357,14 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

630 Товар 257320.100.000000 Қол ара Ножовка металл бетімен, қолдық по металлу, ручная

Қол ара. күшейтілген жиектеме, металл 

резеңкемен қапталған тұтқа, созылуы 80 кг, 

300 мм 

Ножовка усиленная рамка, металлическая 

обрезиненная рукоятка, натяжение 80 кг, 

300 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 3 370,50 6 741,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

631 Товар 257320.100.000001 Қол ара Ножовка ағашпен жұмыс істеуге арналған, қолдық по дереву, ручная
Ағашқа арналған аралау (ара) 400 мм, 5 TPI, 

үлкен түзу тіс, талшықтар арқылы тез кесіледі

Ножовка по дереву (пила) 400 мм, 5 TPI, 

прямой крупный зуб, быстрый рез 

поперек волокон

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 2 086,50 2 086,50 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

632 Товар 325042.900.000008 Көзілдірік Очки қорғаушы защитные

Көзілдірік. Ұлғайтылған панорамалық шолу. 

Суланудан және буланудан екі жақты қорғау. 

УК сәулеленуден 100% қорғау. Ұлғайтылған 

Очки. Увеличенный панорамный обзор. 

Двусторонняя защита от запотевания и 

истирания. 100% защита от УФ-

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 1 284,00 6 420,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

633 Товар 257330.100.000034 Тістеуік Пассатижи диэлектрлі диэлектрические
1000 В дейінгі кернеуде жабдықтармен жұмыс 

істеу қауіпсіз пассатиждар.

Пассатижы. Безопасны при работе с 

оборудованием напряжением до 1000 В.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 2 865,46 2 865,46 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



634 Товар 141230.100.000018 Қолғаптар Перчатки
қолды қорғауға арналған, поливинилхлоридтің 

нүктелі жабыны бар трикотаж

для защиты рук, трикотажные с 

точечным покрытием 

поливинилхлорида

қолды қорғауға арналған, ПВХ сіңірген, мақта-

мата

Перчатки для защиты рук, пропитанные 

пвх, хлопчатобумажные

116 Запрос ценовых 

предложений
Пара 300 187,50 56 250,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

635 Товар 141230.100.000011 Қолғаптар Перчатки
қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған, 

диэлектрлік

для защиты рук, из латекса, 

диэлектрические

қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған, 

диэлектрлік, 1кВт

Перчатки для защиты рук, из латекса, 

диэлектрические, 1кВт

116 Запрос ценовых 

предложений
Пара 3,00 3 750,00 11 250,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

636 Товар 221960.500.000000 Қолғаптар Перчатки қолды қорғауға арналған, резеңкелі для защиты рук, резиновые Қолғаптар. Латексті шаруашылық қолғаптары Перчатки хозяйственные латексные
116 Запрос ценовых 

предложений
Пара 40,00 480,00 19 200,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

637 Товар 257330.900.000006 Тапанша Пистолет терможелімді термоклеевой 60 Вт терможелімді пистолет Пистолет термоклеевой 60 вт
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 1 530,10 1 530,10 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

638 Товар 257330.100.000001 Тістеуік Плоскогубцы диэлектрлік тұтқалармен с диэлектрическими ручками
Аралас атауыз. 1000 В дейінгі кернеуде 

жабдықтармен жұмыс істеу қауіпсіз.

Плоскогубцы комбинированные. 

безопасны при работе с оборудованием 

напряжением до 1000 в.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 4 726,19 9 452,38 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

639 Товар 257320.100.000006 Мата Полотно ара, қолмен ножовочное, ручное

Металл дайындамаларды аралауға арналған 

кенеп. Жиынтықта 2 дана. Кенеп толықтай 

шыңдалған. 300мм

Полотно предназначено для пиления 

металлических заготовок. В комплекте 2 

шт. Полотно полностью закалено. 300мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 50,00 90,95 4 547,50 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

640 Товар 152032.920.000024 Шолақ бәтеңке Полуботинки

механикалық әсерлерден қорғауға арналған, 

ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, 

жылытылмаған

для защиты от механических 

воздействий, мужские, из 

комбинированного материала, 

Жазғы шолақ бәтеңке. Өлшемдері Тапсырыс 

берушімен келісім бойынша үш қызметкерге.

Полуботинки летние. размеры по 

согласованию с заказчиком на троих 

работников.

116 Запрос ценовых 

предложений
Пара 5 13 928,57 69 642,85 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

641 Товар 152032.920.000025 Шолақ бәтеңке Полуботинки

механикалық әсерлерден қорғауға арналған, 

ерлердікі, біріктірілген материалдан жасалған, іші 

жылы

для защиты от механических 

воздействий, мужские, из 

комбинированного материала, 

Қысқы шолақ бәтеңке. Өлшемдері Тапсырыс 

берушімен келісім бойынша үш қызметкерге.

Полуботинки зимние. размеры по 

согласованию с заказчиком на троих 

работников.

116 Запрос ценовых 

предложений
Пара 5 19 642,85 98 214,25 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

642 Товар 235112.300.000000 Портландцемент Портландцемент
минералды қоспаларсыз, маркасы ПЦ 400-Д0 (М 

400-Д0)

без минеральных добавок, марка ПЦ 

400-Д0 (М 400-Д0)
М400 цементы 50кг цемент М400 50 кг

22 Электронный 

магазин
Килограмм 50,00 55,00 2 750,00 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

643 Товар 329119.500.000003 Ролик Ролик сылақ білікшесі үшін для малярного валика

Ағашты қорғау мен сіңдіруге арналған 

алынбалы бояу ролигі, микрофибра, қылшығы 

7 мм, бюгелі 6 мм, 40x180 мм

Ролик малярный сменный, для пропитки и 

средства защиты древесины, 

микрофибра, ворс 7 мм, бюгель 6 мм, 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 950,00 11 400,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

644 Товар 257340.190.000023 Өлшеуіш Рулетка өлшегіш, болат измерительная, стальная Өлшеуіш 10 метр Рулетка 10 метров
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 2 244,64 4 489,28 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

645 Товар 257330.650.000002 Қырғыш Скребок қарды жинау үшін, металлдан жасалған для уборки снега, металлический
Қар күреуге арналған металл қырғыш, 

820х440х1270 мм

Металлический скрепер для уборки снега, 

820х440х1270 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3,00 9 201,78 27 605,34 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

646 Товар 309910.000.000001 Арба Тележка қолдық, қос дөңгелекті ручная, двухколесная Тачка строительная Құрылыс арбасы
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 15 036,00 15 036,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

647 Товар 309910.000.000001 Арба Тележка қолдық, қос дөңгелекті ручная, двухколесная
Бақша арбасы (100 л, 320 кг, 2 пневмодөңгелек 

3.25-8)

Тачка садовая (100л, 320 кг, 2 

пневмоколеса 3.25-8)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 31 250,00 31 250,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

648 Товар 257330.190.000000 Жіңішке тістеуік Тонкогубцы диэлектрлік тұтқалармен с диэлектрическими ручками
Хром-никель жабынды жіңішке тістеуік, жоғары 

вольтты ~1000В дейін, 160мм

Тонкогубцы. хромоникелевое покрытие, 

высоковольтные до ~1000В, 160мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3 1 685,25 5 055,75 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

649 Товар 257310.400.000001 Балта Топор ағаш ұсталық столярный Балта жиынтықта, соғылған, ағаш балта
Топор в сборе, кованый, деревянное 

топорище

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 3 050,00 6 100,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

650 Товар 259311.330.000011 Сантехникалық арқансым Трос сантехнический диаметр 10 мм диаметр 10 мм Сантехникалық Трос, д16, (30м) Трос сантехнический, д16, (30м)
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 1 77 142,85 77 142,85 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

651 Товар 259311.330.000011 Сантехникалық арқансым Трос сантехнический диаметр 10 мм диаметр 10 мм Трос сантехнический, д16, (20м) Трос сантехнический, д16, (20м)
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 1 51 428,57 51 428,57 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

652 Товар 274021.000.000003 Шам Фонарь шамды диодты светодиодный

Шам. Ыңғайлы бекітілетін және жарығының 

көлбеулігі реттелетін маңдай шамы Батареялар 

қажет емес, 4 сағатқа дейін үздіксіз жұмыс 

Фонарь налобный фонарь с удобным 

креплением и регулируемым наклоном 

свечения. не требует батареек, до 4 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5 3 125,00 15 625,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

653 Товар 222129.700.000360 Жалғастырғыш Муфта
Құбыр желісі үшін, поливинилхлоридті, 

жалғастырғыш

для трубопровода, 

поливинилхлоридная, 

соединительная

1/2", TPR бар ABS пластиктен жасалған шланг 

үшін жылдам ажыратылатын қосқыш

1/2", соединитель быстросъёмный для 

шланга, из ABS-пластика с TPR

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 1 217,00 12 170,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

654 Товар 257360.100.000006 Арнайыланған шарғы Катушка специализированная шоғырсымды тарқату қолайлығына арналған для удобства размотки кабеля
Шлангқа арналған катушкасы, дөңгелектерде, 

60М/1/2
Катушка для шланга, на колесах, 60м/1/2

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 14 909,82 14 909,82 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

655 Товар 283060.900.000002 Тозаңдатқыш Распылитель бақшалық, қолмен жасалатын садовый, ручной
516c 4 режимі, артқы триггер, пластикалық 

суару тапаншасы

516C 4 режима, курок сзади, пистолет 

поливочный пластиковый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3 3 064,28 9 192,84 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

656 Товар 283060.900.000002 Тозаңдатқыш Распылитель бақшалық, қолмен жасалатын садовый, ручной
180 м2 суару, 15 саптама, желдеткіш 

шашыратқыш

 180 м2 полив, 15 форсунок, распылитель 

веерный

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3 6 923,21 20 769,63 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

657 Товар 259929.400.000002 Штуцер Штуцер өтпелі, металлдан жасалған переходной, металлический
1/2", жезден жасалған шланг үшін тез 

алынатын қосқыш

1/2", соединитель быстросъемный для 

шланга, из латуни

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5 2 865,17 14 325,85 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

658 Товар 259929.400.000002 Штуцер Штуцер өтпелі, металлдан жасалған переходной, металлический
жалғағыш-шланг 1/2", штуцерлі, жезден 

жасалған адаптер

соединитель - шланг 1/2", переходник 

штуцерный, из латуни

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5 1 413,39 7 066,95 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

659 Товар 221930.500.000001 Суаратын құбыршегі Шланг поливочный күшейтілген, резеңкелі усиленный, резиновый

уаратын Шланг PREMIUM, Raco, Ø 1/2 " x 50 м, 

40 атм., 5 қабатты, арматураланған (40300-1/2-

50_z01)

Шланг поливочный, Ø 1/2" x 50 м, 40 

атм., 5-ти слойный, армированный (40300-

1/2-50_z01)

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 200,00 457,57 91 514,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

660 Товар 257330.930.000009 Шпатель Шпатель ШЗП, металлдан жасалған ШЗП, металлический

Тот баспайтын құрылыс қалақшасы, 

профильденген төсеме, қос компонентті тұтқа, 

60 мм

Шпатель строительный нержавеющий, 

профилированное полотно, 

двухкомпонентная ручка, 60 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3,00 583,15 1 749,45 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

661 Товар 257330.930.000010 Шпатель Шпатель ШСП, металлдан жасалған ШСП, металлический

Тот баспайтын құрылыс қалақшасы, 

профильденген төсеме, қос компонентті тұтқа, 

80 мм

Шпатель строительный нержавеющий, 

профилированное полотно, 

двухкомпонентная ручка, 80 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 3,00 577,80 1 733,40 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

662 Товар 259411.900.000059
Жартылай жасырын бастиегі бар 

бұрамашеге
Шуруп с полупотайной головкой болат, диаметрі 4 мм стальной, диаметр 4 мм

Тығыздалған тығырығы бар өздігінен тесетін 

шеге (бұрғы) 4,2*70. Табақты металға және 

металл профильдерге арналған.

Саморез с напрессованной шайбой 

(сверло) 4,2*70. Для листового металла и 

металлических профилей.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 10 1 366,96 13 669,60 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

663 Товар 259411.900.000039 Жасырын бастиегі бар бұрамашеге Шуруп с потайной головкой болат, диаметр 3 мм стальной, диаметр 3 мм

3,5 х 25. Ұсақ бұранда. Жасырын бастиек, 2 

өлшемді, РН түріндегі битке арналған. Жабыны 

қара жемірілуге қарсы глазурь.

3,5 х 25. Мелкая резьба. Головка 

потайная, под биту типа PH размера 2. 

Покрытие черная антикоррозийная 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 15 455,35 6 830,25 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

664 Товар 259411.900.000061
Жартылай жасырын бастиегі бар 

бұрамашеге
Шуруп с полупотайной головкой болат, диаметр 6 мм стальной, диаметр 6 мм Ағашқа арналған әмбебап бұранда 6*100 Шуруп универсальный по дереву 6*100

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 10 1 008,92 10 089,20 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

665 Товар 273313.520.000001 Айыр - розетка Вилка-розетка екі полюсті двухполюсная Қуат ашасы, ақ түсті Вилка-розетка цвет белый
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 450,00 9 000,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

666 Товар 273311.100.000003 Сөндіргіш Выключатель бір пернелі одноклавишный Ішкі сөндіргіш Выключатель внутренний
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 415,16 8 303,20 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

667 Товар 273311.100.000002 Сөндіргіш Выключатель қос пернелі двухклавишный Ішкі сөндіргіш Выключатель внутренний
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 505,04 10 100,80 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

668 Товар 273311.100.000001 Сөндіргіш Выключатель үш пернелі трехклавишный Сыртқы сөндіргіш Выключатель внутренний
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 314,58 6 291,60 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

669 Товар 273311.100.000003 Сөндіргіш Выключатель бір пернелі одноклавишный Сыртқы сөндіргіш Выключатель наружный
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 898,80 17 976,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

670 Товар 257330.930.000030 Бұрғы Дрель электрлі электрическая
Электрлік қол бұрғы. Тұтыну қуаты кемінде 650 

Вт

Дрель электрическая. потребляемая 

мощность не менее 650 вт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 11 459,70 22 919,40 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

671 Товар 257330.850.000006 Қысқыш Зажим сымдардың жалғауларының соединения проводов

Байланыстыратын оқшаулағыш қысқыштар 

(ЖҚҚ қалпақтары), серіппелі. ЖҚҚ IL SP-(4.0-

13.5)мм2. Қаптамада 400 дана.

Соединительные изолирующие зажимы 

(колпачки СИЗ) пружинного типа. СИЗ IL 

SP-(4.0-13.5)мм2. 400 штук в упаковке.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 400,00 10,00 4 000,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



672 Товар 273213.700.000052 Кәбіл Кабель маркасы ВВГ-П, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
марка ВВГ-П, напряжение не более 1 

000 В
2*1,5 кабелі Кабель 2*1,5

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 200 200,89 40 178,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

673 Товар 273213.700.000052 Кәбіл Кабель маркасы ВВГ-П, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
марка ВВГ-П, напряжение не более 1 

000 В
3*1,5 кабелі Кабель 3*1,5

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 150 304,46 45 669,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

674 Товар 273213.700.000052 Кәбіл Кабель маркасы ВВГ-П, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
марка ВВГ-П, напряжение не более 1 

000 В
3*1,5 кабелі Кабель 3*2,5

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 150 450,89 67 633,50 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

675 Товар 273213.700.000052 Кәбіл Кабель маркасы ВВГ-П, кернеуі 1 000 В-тан артық емес
марка ВВГ-П, напряжение не более 1 

000 В
2*2,5 кабелі Кабель 2*2,5

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 200 258,92 51 784,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

676 Товар 265112.190.000001 Қашықтық өлшеуіш Дальномер лазерлік лазерный

Лазерлік қашықтық өлшеуіш. Бөлменің 

ұзындығын, енін, оның ауданы мен көлемін тез 

өлшеуге мүмкіндік береді.  Қашықтағы 

Дальномер лазерный. Позволяет быстро 

измерить длину, ширину комнаты, ее 

площадь и объем.  Имеет функцию 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 0 0,00 0,00 03 Март 

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

677 Товар 221972.000.000006 Кілемше Коврик диэлектрлі, резеңкелі диэлектрический, резиновый 750*750*60мм кілемше Коврик 750*750*60мм
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 3 441,07 6 882,14 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

678 Товар 273313.700.000000 Клеммалы қалып Колодка клеммная бұрандалы винтовая
Қалып №10, №8, №6, №4; әр түрінен 10 

данадан

Колодка клеммная №10, №8, №6, №4; 

по 10 шт каждого вида

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 40,00 360,00 14 400,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

679 Товар 257330.650.000023 Шуруповерт Шуруповерт қолмен жасалатын ручной

бекіткіштерді бұрауға/бұрауға, сондай-ақ 

бұрғылауға арналған. Әр түрлі бекіткіштерді 

орауға арналған ыңғайлы және қуатты, айналу 

предназначен для 

вкручивания/выкручивания крепежа, а 

также сверления. Удобный и мощный, 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 36 160,71 36 160,71 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

680 Товар 273313.700.000005 Клеммалы қалып Колодка клеммная din-рейкаға на din-рейку din-рейкаға арналған қалып Колодка клеммная на din-рейку
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5 270,00 1 350,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

681 Товар 282219.300.000090 Дөңгелек Колесо жүк арбалары үшін для грузовой тележки

Үй ішінде және көшеде әртүрлі беттерде 

қолданылады. Полиуретанды дөңгелектер 

стандартты және жүк көтергіштігі жоғары қол 

Применяются на различных типах 

поверхности внутри помещения и на 

улице. Колеса полиуретановые 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4 3 089,00 12 356,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

682 Товар 279012.500.000001 Арнайы қорап Коробка специальная электрмонтаждық электромонтажная г/к арналған розеткалар қорабы (түсі сары) 
коробка под розетки для г/к (цвет 

желтый)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 50,00 95,23 4 761,50 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

683 Товар 274014.900.000021 Қызу шамы Лампа накаливания
жалпы тағайындалымдағы, типі Б125-135-60, 

қуаты 60 Вт

общего назначения, тип Б125-135-

60, мощность 60 Вт

Қыздыру шамы. жалпы мақсатта, типі Б125-135-

60, қуаттылығы 60 Вт

Лампа накаливания общего назначения, 

тип б125-135-60, мощность 60 вт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 110,00 11 000,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

684 Товар 274014.900.000034 Қызу шамы Лампа накаливания
жалпы тағайындалымдағы, типі Б125-135-100, 

қуаттылығы 100 Вт

общего назначения, тип Б125-135-

100, мощность 100 Вт

Қыздыру шамы. жалпы мақсатта, типі Б125-135-

100, қуаттылығы 95 Вт

Лампа накаливания общего назначения, 

тип б125-135-100, мощность 95 вт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 115,00 11 500,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

685 Товар 282411.900.000005 Ажарлау машинасы Машина шлифовальная бұрыштық угловая

оснащена щеточным двигателем, мощностью 

670 Вт. Диаметр диска равен 125 мм. 

Особенности: защита от случайного пуска.

оснащена щеточным двигателем, 

мощностью 670 Вт. Диаметр диска равен 

125 мм. Особенности: защита от 

22 Электронный 

магазин
Штука 1,00 20 598,21 20 598,21 08 Август

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

686 Товар 265143.590.000013 Мультиметр Мультиметр сандық, дәлділігі 0,01 %-дан артық цифровой, точность более 0,01 %

Мультиметр. Мультиметр шкаласының 

разрядтығы: 2000 санау. Тұрақты кернеу: 

200mV/2V/20V/200V/1000V: ±(0.8%3). 

Мультиметр. Разрядность шкалы 

мультиметра: 2000 отсчетов. Постоянное 

напряжение: 200mV/2V/20V/200V/1000V: 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 20 000,00 40 000,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

687 Товар 222129.700.000366 Жалғастырғыш Муфта құбырлар үшін, полиэтиленді, өтпелі
для труб, полиэтиленовая, 

переходная

20 мм шлангқа арналған муфта. Соққыға 

төзімді пластмассадан жасалған өтпелі муфта, 

шланг-шланг, 1/2"-3/4”

 Муфта. для шланга 20 мм. Муфта 

переходная из ударопрочной пластмассы, 

шланг-шланг, 1/2"-3/4"

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 296,39 2 963,90 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

688 Товар 257330.370.000012 Шетбеттілік бастиектер жинағы Набор головок торцевых бұрама шегені бұрағыш пен сомын бұрағыш үшін для шуруповерта и гайковерта

Тұқыр бастиектер жинағы. Құралдар: 

бастиектерге арналған бұрауыш, зырылдауық 

Жабдықтама: тұқыр бастиектер. Аксессуарлар: 

Набор головок. Инструменты: вороток 

для головок, трещотка. Оснастка: 

торцевые головки. Аксессуары: 

116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 1,00 15 980,45 15 980,45 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

689 Товар 257330.300.000027 Кілттер жинағы Набор ключей сомын гаечные

Кілттер жинағы. Заттарының саны 8 кем емес. 

Материалы Cr-V. Кейсі бар. Пластик ұстағыш. 

Өлшемі max 22мм. Өлшемі min 6мм. Ілмекті 

Набор ключей Количество предметов не 

менее 8. Материал Cr-V. Наличие 

кейса.Пластиковый держатель. Размер 

116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 1,00 5 657,09 5 657,09 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

690 Товар 274042.500.000024 Патрон Патрон электр шамдарына арналған для электрических ламп

Электрлік шамдарға арналған патрон, 

карболитті, цоколы Е27, ГОСТ 2746-90; қара 

түсті

Патрон для электрических ламп, 

карболитовый, цоколь Е27, ГОСТ 2746-

90; цвет чёрный

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 50,00 176,55 8 827,50 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

691 Товар 274042.500.000024 Патрон Патрон электр шамдарына арналған для электрических ламп
электрлік шамдарға арналған патрон, 

керамикалық, цоколы Е40

Патрон для электрических ламп, 

керамический, цоколь Е40

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 123,05 3 691,50 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

692 Товар 282411.900.000019 Перфоратор Перфоратор электрлі электрический
меет три режима работы: сверление с ударом и 

без, долбление

меет три режима работы: сверление с 

ударом и без, долбление

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 78 459,82 78 459,82 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

693 Товар 274033.000.000000 Прожектор Прожектор
шамды диодты, қуаттылығы 300 Вт-тан артық 

емес

светодиодный, мощность не более 

300 Вт

LED 150w диодтық жарық шам. Жарықдиодты 

прожектор 150 ватт 6500К 220 вольт, ылғал 

мен шаңнан қорғаныс сыныбы IP 65, қызмет 

Светодиодный прожектор LED 150w. 

Светодиодный прожектор 150 ватт 6500К 

220 вольт, класс защищенности от влаги 

22 Электронный 

магазин
Штука 4 19 752,20 79 008,80 11 Ноябрь

с даты подписания договора по  

20.12.2022 г.
751110000 0

694 Товар 243311.300.000006 Болат пішін Профиль стальной бағыттаушы, биіктігі 51 мм-ден жоғары направляющий, высота свыше 51 мм din-рейка, 1м din-рейка, 1м
116 Запрос ценовых 

предложений

Метр 

погонный
7 500,00 3 500,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

695 Товар 282411.900.000017 Ара Пила дискті, қоса салынған электрлік қозғалтқышы бар
дисковая, со встроенным 

электрическим двигателем

Қолмен кесетін дискілік ара (Ара) - ағаш және 

басқа материалдар бойынша әртүрлі кесу 

жұмыстарына (тиісті дискіні орнатқан кезде) 

Ручная дисковая пила она же (Пчёлка) - 

предназначена для различных 

распиловочных работ по дереву и иным 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 33 419,64 33 419,64 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

696 Товар 222121.530.000000 Термоотырғыш түтікше Трубка термоусаживающаяся

жалғағыштарды саңылаусыздандыру, 

кабельдердің шеттерін бітеуге арналған, қалың 

қабырғалы, полиэтиленнен

для герметизации муфт, заделки 

концов кабелей, толстостенная, из 

полиэтилена

Термоорнатылатын түтік диам. 10, 8 және 6 мм
Трубка термоусаживающаясядиам. 10, 8 и 

6 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Метр 25,00 42,80 1 070,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

697 Товар 259413.900.000029 Құрал-саймандар жинағы Набор инструментов сырлаушыға арналған для маляра Пневматикалық бүріккіш жиынтығы Набор пневматических краскопультов
116 Запрос ценовых 

предложений
Набор 1 17 175,00 17 175,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

698 Товар 281326.300.000000 Компрессор Компрессор
көлемдік әсер ету, өнімділігі 60 м3/сағ артық 

емес

объемного действия, 

производительность не более 60 

м3/ч

Компрессор двухпоршневой Компрессор двухпоршневой
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 98 214,28 98 214,28 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

699 Товар 271224.500.000015 Қорғау құрылғысы Устройство защиты релелік қорғау және автоматика функциясы
функция релейной защиты и 

автоматики
Қорғау құрылғысы. электрлік автомат, 3/25А

Устройство защиты электрический 

автомат, 3/25а

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 1 700,00 8 500,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

700 Товар 271224.500.000015 Қорғау құрылғысы Устройство защиты релелік қорғау және автоматика функциясы
функция релейной защиты и 

автоматики
Қорғау құрылғысы. электрлік автомат, 3/16А

Устройство защиты электрический 

автомат, 3/16а

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 1 565,00 7 825,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

701 Товар 271224.500.000015 Қорғау құрылғысы Устройство защиты релелік қорғау және автоматика функциясы
функция релейной защиты и 

автоматики
Қорғау құрылғысы. электрлік автомат, 1/16А

Устройство защиты электрический 

автомат, 1/16а

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 575,00 6 900,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

702 Товар 271224.500.000015 Қорғау құрылғысы Устройство защиты релелік қорғау және автоматика функциясы
функция релейной защиты и 

автоматики
Қорғау құрылғысы. электрлік автомат, 1/25А

Устройство защиты электрический 

автомат, 1/25а

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 566,00 6 792,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

703 Товар 271224.500.000015 Қорғау құрылғысы Устройство защиты релелік қорғау және автоматика функциясы
функция релейной защиты и 

автоматики
Қорғау құрылғысы. электрлік автомат, 1/32А

Устройство защиты электрический 

автомат, 1/32а

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 620,00 7 440,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

704 Товар 281314.900.000038 Сорғыш станция Станция насосная

сумен жабдықтауға арналған, қуаты 0,75т кВт, 

максималды тегеурін 46 м, максималды беріліс 

4,8м3/ч

для водоснабжения, мощность 0,75т 

кВт, напор максимальный 46 м, 

подача максимальная 4,8м3/ч

Автоматты сумен жабдықтау станциясы Автоматическая станция водоснабжения 
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 36 457,78 36 457,78 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

705 Товар 242040.500.000071 Қысқыш қамыт Хомут зажимной болат, диаметрі 20 мм-ге дейін стальной, диаметр до 20 мм Тот баспайтын қамыт W2 12-20 мм Хомут нерж. W2 12-20 мм
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 40,00 69,55 2 782,00 06 Июнь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

706 Товар 273313.600.000006 Шинка Шинка жерге тұйықтаудың, нөлдік заземления, нулевая Din-рейкаға арналған нөлдік шина Шина нулевая на din-рейку
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 10,00 3 936,53 39 365,30 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

707 Товар 274025.990.000000 Жарықдиодты панель Светодиодная панель қуаты 40 Вт мощность 40 Вт 600x600x35mm 36W 6500K LED панелі LED панель 600Х600Х35ММ 36ВТ 6500К
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 70,00 5 625,00 393 750,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

708 Товар 261140.500.000007 Электророзетка Электророзетка ашалы штепсельная жерге тұйықталмаған электрлік розетка, біреу
Электророзетка без заземления, 

одинарная

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 593,85 11 877,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

709 Товар 261140.500.000007 Электророзетка Электророзетка ашалы штепсельная
жерге тұйықталмаған электрлік розетка, 

қосарланған
Электророзетка без заземления, двойная

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 782,17 15 643,40 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



710 Товар 261140.500.000007 Электророзетка Электророзетка ашалы штепсельная жерге тұйықталған электрлік розетка, біреу
Электророзетка с заземлением, 

одинарная

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 786,45 78 645,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

711 Товар 261140.500.000007 Электророзетка Электророзетка ашалы штепсельная
жерге тұйықталған электрлік розетка, 

қосарланған
Электророзетка с заземлением, двойная

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 865,63 86 563,00 11 Ноябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

712 Товар 282312.100.000000 Калькулятор Калькулятор бухгалтерлік бухгалтерский
Үстелдегі калькулятор, 16 сан, 153 * 199 * 31 

мм

Калькулятор настольный, 16 разрядов, 

153*199*31 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 200,00 4 464,28 892 856,00 01 Январь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

713 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

22 Электронный 

магазин
Одна пачка 1 960,00 2 343,75 4 593 750,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

714 Услуга 611043.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты Интернетке 

қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

ЦОД Интернетке қосылу бойынша қызметтер Услуги по доступу к Интернету ЦОД 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 589 456,84 2 589 456,84 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

715 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Литр (куб. 

дм.)
13 200,00 162,50 2 145 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 100

716 Товар 192026.510.000000 Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее Жаздық дизельді жанармайы Дизтопливо летнее

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Литр (куб. 

дм.)
600,00 267,86 160 716,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 100

717 Товар 192026.510.000001 Дизельді жанармай Топливо дизельное қысқы зимнее Қысқы дизельді жанармайы Дизтопливо зимнее 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Литр (куб. 

дм.)
125,00 361,61 45 201,25 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 100

718 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 3 500 000,00 3 500 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 0

719 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 558 035,71 558 035,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 111000000 0

720 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 151000000 0

721 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 357 142,85 357 142,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 191000000 0

722 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 589 250,00 589 250,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 231000000 0

723 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 669 642,85 669 642,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 631000000 0

724 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 527 142,85 527 142,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 311000000 0

725 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 750 000,00 750 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 271000000 0

726 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 669 642,85 669 642,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 431000000 0

727 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 602 678,57 602 678,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 551000000 0

728 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 775 001,78 775 001,78 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 591000000 0

729 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 625 000,00 625 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 111000000 0

730 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 151000000 0

731 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 401 785,71 401 785,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 191000000 0

732 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 477 500,00 477 500,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 231000000 0

733 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 602 678,57 602 678,57 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 631000000 0

734 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 527 142,85 527 142,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 311000000 0

735 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 647 321,42 647 321,42 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 271000000 0

736 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 401 785,71 401 785,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 431000000 0

737 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 558 035,71 558 035,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 551000000 0

738 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 582 142,84 582 142,84 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 591000000 0

739 Услуга 802010.000.000006

Объектіде/аймақта бақылау-өткізу 

режимін қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер

Услуги по обеспечению контрольно-

пропускного режима на 

объекте/территории

Нысанда/территорияда тексеру/өткізу тәртібін 

қамтамасыз ету қызметтері

Услуги по обеспечению контрольно-

пропускного режима на 

объекте/территории

Жолаушыларды түсіру/отырғызу үшін 

жолаушылар терминалының ғимаратына 1 

(бірінші) желімен келе жатқан көлік 

Изготовление и выдача годового 

пропуска (пластикового) для водителей 

транспортных средств, следующих по 1 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 356 000,00 356 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 711000000 0

740 Услуга 619010.900.000001 Бұлт сервисінің қызметтері Услуги облачного сервиса Бұлтты қызмет көрсетулер қызметі Услуги облачного сервиса
Инфрақұрылым қызмет ретінде (IaaS) 

әкімшілендіру қызметтерімен бірге

Инфраструктура как услуга (IaaS), 

включая услуги администрирования
117 Тендер Одна услуга 1,00 84 871 092,60 84 871 092,60 02 Февраль с 01.04.2022 г. по 31.12.2022 г. 751110000 0

741 Услуга 781011.000.000004
Персонал аутстаффингі бойынша 

қызметтер
Услуги по предоставлению персонала

Қызметкерлердің аутстаффингі бойынша 

қызметтер
Услуги по предоставлению персонала

Қордың ағымдағы қызметін қамтамасыз ету 

бойынша әкімшілік персоналдың аутсорсингі

Аутсорсинг административного персонала 

по обеспечению текущей деятельности 

Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 23 434 559,88 23 434 559,88 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 0

742 Услуга 781011.000.000003
Персонал аутсорсингі бойынша 

қызметтер
Услуги по аутсорсингу персонала Қызметкерлер аутсорингі бойынша қызметтер Услуги по аутсорсингу персонала

Қордың қаржылық және қаржылық емес 

бағдарламаларына қызмет көрсету жөніндегі 

персоналдың аутсорсингі

Аутсорсинг персонала по

обслуживанию финансовых и

нефинансовых программ Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 126 842 245,71 126 842 245,71 01 Январь с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. 751110000 0

743 Услуга 682012.960.000000
Әкімшілік/өндірістік жайларды 

жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға беру 

қызметі

Услуги по аренде 

административных/производственны

х помещений

Ақтау қаласында кеңсе жайларын жалға алу Аренда офисных помещений в г.Актау

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 061 008,00 1 061 008,00 01 Январь с 01 по 31 января 2022 года 471000000 0

744 Услуга 682012.960.000000
Әкімшілік/өндірістік жайларды 

жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға беру 

қызметі

Услуги по аренде 

административных/производственны

х помещений

Түркістан қаласында кеңсе жайларын жалға алу
Аренда офисных помещений в г. 

Туркестан

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 266 800,00 266 800,00 01 Январь

С 01 января 2022 года по 28 

февраля

2022 года

512610000 0

745 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 350 000,00 2 350 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 751110000 0

746 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 669 642,85 669 642,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 111000000 0

747 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 614 134,92 614 134,92 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 151000000 0



748 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 499 318,64 499 318,64 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 191000000 0

749 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 687 831,16 687 831,16 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 231000000 0

750 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 669 642,85 669 642,85 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 631000000 0

751 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 614 134,82 614 134,82 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 311000000 0

752 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

ей и аналогичное) на 

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 360 000,00 360 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 271000000 0

753 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

ей и аналогичное) на 

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 732 000,00 732 000,00 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 431000000 0

754 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 019 571,42 1 019 571,42 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 551000000 0

755 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 534 813,24 534 813,24 01 Январь с 01.01.2022 г. по 28.02.2022 г. 591000000 0

756 Услуга 823012.000.000000
Көрмені ұйымдастыру және өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации и проведению 

выставки
Көрме өткізу мен ұйымдастыру бойынша қызмет

Услуги по организации и проведению 

выставки

Көрме өткізу мен ұйымдастыру бойынша 

қызмет

Услуги по организации и проведению 

выставки

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 108 281 600,00 108 281 600,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

757 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі қызметтер, жүк 

тиеушілердің қызметтері

Услуги по перевозке имущества, услуги 

грузчиков

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 390 000,00 390 000,00 01 Январь
в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
471000000 0

758 Услуга 749020.000.000017

Залалдан мүлікті сақтандыру 

(автомобиль, теміржол, әуе, су 

көлігін, жүктерді сақтандырудан 

Услуги по страхованию имущества от 

ущерба (кроме страхования 

автомобильного, железнодорожного, 

Зияннан мүлікті сақтандыру бойынша қызметтер 

(автомобиль, теміржол, әуе, су көлік, жүкті 

сақтандырудан басқа)

Услуги по страхованию имущества от 

ущерба (кроме страхования 

автомобильного, железнодорожного, 

Мүлікті сақтандыру бойынша қызметтер
Услуги по страхованию имущества 116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 719 200,00 5 719 200,00 03 Март

в течение 12 календарных 

месяцев с даты 

подписания договора

751110000 100

759 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын жалға алу жөніндегі 

қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 197 321,43 197 321,43 02 Февраль
в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
551000000 0

760 Услуга 749019.000.000003
Қызметті бағалау/талдау бойынша 

консультациялық қызметтер

Услуги консультационные по 

оценке/анализу деятельности

Кәсіпті бағалау/сараптау бойынша 

консультациялық қызметтер кешені

Кәсіпті бағалау/сараптау бойынша 

консультациялық қызметтер кешені
Грейдерлеу жүйесін енгізу

Внедрение системы грейдирования

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 12 500 000,00 12 500 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

761 Услуга 773912.000.000000
Контейнелерді жалдау бойынша 

қызметтер
Услуги по аренде контейнеров Услуги по аренде контейнеров Контейнелерді жалға беру қызметі Контейнелерді жалға беру қызметі Услуги по аренде контейнеров

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 720 000,00 720 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

762 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
марка АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
17 000,00 162,50 2 762 500,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 751110000 100

763 Товар 192026.510.000000 Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее Жаздық дизельді жанармайы Дизтопливо летнее 117 Тендер
Литр (куб. 

дм.)
1 000,00 205,36 205 360,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 751110000 100

764 Услуга 620230.000.000004
Ақпараттық жүйелерді жаңарту 

бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы

Ақпараттық жүйелерді жаңарту бойынша 

қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы
BPM'online sales АЖ модернизациялау Модернизация ИС BPM'online sales

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 8 200 000,00 8 200 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

09.03.2022 года
751110000 0

765 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі қызметтер, жүк 

тиеушілердің қызметтері

Услуги по перевозке имущества, услуги 

грузчиков в г.Талдыкорган

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 200 000,00 200 000,00 07 июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 0

766 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі қызметтер, жүк 

тиеушілердің қызметтері

Услуги по перевозке имущества, услуги 

грузчиков в г.Туркестан

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 130 000,00 130 000,00 03 Март

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
512610000 0

767 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 48 000,00 48 000,00 04 Апрель

45 календарных дней с даты 

подписания договора
111000000 0

768 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 50 000,00 50 000,00 09 Сентябрь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
231000000 0

769 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 90 000,00 90 000,00 09 Сентябрь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
231000000 0

770 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
631000000 0

771 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
311000000 0

772 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 09 Сентябрь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
271000000 0

773 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
351000000 0

774 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
551000000 0

775 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 28 000,00 28 000,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
591000000 0

776 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
711000000 0

777 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 0,00 0,00 0,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
791000000 0

778 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

779 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

22 Электронный 

магазин
Одна пачка 260,00 2 343,75 609 375,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

780 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

22 Электронный 

магазин
Одна пачка 260,00 2 343,75 609 375,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

781 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

782 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

783 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

784 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0



785 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

786 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

22 Электронный 

магазин
Одна пачка 260,00 2 343,75 609 375,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

787 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

788 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

789 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

22 Электронный 

магазин
Одна пачка 260,00 2 343,75 609 375,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

790 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

791 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

792 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

793 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 0,00 0,00 0,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

794 Товар 265170.900.000002 Электр жетегі Электропривод бекіту арматурасын басқару үшін для управления запорной арматурой бекіту арматурасын басқару үшін для управления запорной арматурой
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 120 536,00 120 536,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

795 Услуга 351210.900.000000
Жалпы энергиямен жабдықтау 

бойынша қызметтер
Услуги по общему энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету бойынша 

жұмыстар (электрмен қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылу энергиясын беру қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 895 678,55 2 895 678,55 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

796 Работа 749019.000.000000

Нормативтік/техникалық 

құжаттаманы/ технологиялық 

схемаларды/паспорттарды 

Работы по разработке/корректировке 

нормативной/технической 

документации/ технологических 

Нормативтік/техникалық құжаттамын/ 

технологиялық схемаларды/паспорттарды және 

ұқсас құжаттарды әзірлеу бойынша жұмыстар

Работы по разработке/корректировке 

нормативной/технической 

документации/ технологических 

Техникалық паспорттарды әзірлеу бойынша 

жұмыстар (Гоголь көшесі, 111, Әл-Фараби 

даңғылы, 17/1)

Работы по разработке технических 

паспортов (ул.Гоголя 111, пр-т Аль-

Фараби 17/1)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Работы 1,00 865 000,00 865 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

797 Услуга 749020.000.000070
Энергетикалық тексеруді жүргізу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по проведению энергетического 

аудита

Энергетикалық аудитті жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по проведению 

энергетического аудита

Қордың БК ғимаратында энергетикалық аудит 

жүргізу жөніндегі қызметтер

Услуги по проведению энергетического 

аудита в здании ГО Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 462 500,00 1 462 500,00 02 Февраль

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

798 Работа 432110.400.000000
Өрт сөндіру жүйесін/жүйелерін 

жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации 

пожарной системы/систем тушения

Өрт сөндіру жүйесін/сөндіру жүйесін және ұқсас 

жабдықты жөндеу/жаңарту бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/модернизации 

пожарной системы/систем тушения и 

аналогичного оборудования

Хабарлау датчиктерін қосымша орнату және 

оларды іске қосу-баптау жұмыстары

Дополнительная установка датчиков 

оповещения и их пуско-наладочные 

работы

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Работы 1,00 113 304,00 113 304,00 02 Февраль
в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

799 Услуга 620920.000.000012

Бағдарламалық терминалды 

пайдалануға ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Бағдарламалық терминалды қолдануды қамту 

бойынша ақпараттық қызметтер

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қашықтықтан оқитын кәсіпкерлерге арналған 

бейне курстары бар веб-платформаны ұсыну 

қызметтері

Услуги по предоставлению веб-

платформы с видеокурсами для 

дистанционного обучения 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 410 714,29 6 410 714,29 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

800 Услуга 712019.000.000009

Диагностикалау/сараптау/талдау/сын

ау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

диагностированию/экспертизе/анализу

/испытаниям/тестированию/осмотру

Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/

тексеру қызметтері

Услуги по 

диагностированию/экспертизе/анали

зу/испытаниям/тестированию/осмотр

Өрт крандарының жұмысқа қабілеттілігін, су 

беруін акт ұсынумен тексеру. Өрт сөндіру сорғы 

станциясын хаттама бере отырып тексеру

Проверка пожарных кранов на 

работоспособность, водоотдачу с 

предоставлением актов. Проверка 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 96 428,57 96 428,57 03 Март
в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

801 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

ТЖҚ сатып алу бойынша қор қызметкерлерін 

оқыту семинары

Обучающий семинар работников Фонда 

по закупкам ТРУ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 616 071,60 616 071,60 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

802 Работа 731119.900.000000

Жарнамалық/ақпараттық 

конструкцияларды орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау 

жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 1 236 191,00 1 236 191,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

803 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Бас кеңсе) Услуги охраны здания (Головной офис)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 959 000,00 959 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
751110000 0

804 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Ақмола облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Акмолинской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 334 821,00 334 821,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
111000000 0

805 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Атырау облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по Атырауской 

области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 343 915,00 343 915,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
231000000 0

806 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Қызылорда 

облысы бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Кызылординской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 366 000,00 366 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
431000000 0

807 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Павлодар 

облысы бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Павлодарской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 509 786,00 509 786,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
551000000 0

808 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по Северо-

Казахстанской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 267 407,00 267 407,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
591000000 0

809 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Ақтөбе облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Актюбинской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 275 000,00 275 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
151000000 0

810 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Алматыа облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Алматинской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 225 000,00 225 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
191000000 0

811 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Жамбыл облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по 

Жамбылской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 276 000,00 276 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
311000000 0

812 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Батыс Қазақстан 

облысы бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по Западно-

Казахстанской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 164 000,00 164 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
271000000 0

813 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері (Шығыс 

Қазақстан облысы бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ по Восточно-

Казахстанской области)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 298 000,00 298 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.03.2022 года
631000000 0

814 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

Желдету жүйесіне қызмет көрсету және жөндеу
Обслуживание и ремонт системы 

вентиляции

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 31 000,00 31 000,00 09 Сентябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
632810000 0

815 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын күнтізбелік 12 айға 

жалға беру жөніндегі қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек на 12 календарных месяцев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 210 000,00 210 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

816 Услуга 781011.000.000004
Персонал аутстаффингі бойынша 

қызметтер
Услуги по предоставлению персонала

Қызметкерлердің аутстаффингі бойынша 

қызметтер
Услуги по предоставлению персонала

Қордың ағымдағы қызметін қамтамасыз ету 

бойынша әкімшілік персоналдың аутсорсингі

Аутсорсинг административного персонала

по обеспечению текущей деятельности

Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 35 456 170,03 35 456 170,03 03 Март
с 01 апреля 2022 года по 30 

июня 2022 года
751110000 0

817 Услуга 781011.000.000003
Персонал аутсорсингі бойынша 

қызметтер
Услуги по аутсорсингу персонала Қызметкерлер аутсорингі бойынша қызметтер Услуги по аутсорсингу персонала

Қордың қаржылық және қаржылық емес 

бағдарламаларына қызмет көрсету жөніндегі 

персоналдың аутсорсингі

Аутсорсинг персонала по обслуживанию

финансовых и нефинансовых программ

Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 185 373 266,07 185 373 266,07 03 Март
с 01 апреля 2022 года по 30 

июня 2022 года
751110000 0

818 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын жалға беру жөніндегі 

қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 870 535,71 870 535,71 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 100

819 Услуга 522121.700.000000 Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения
Банктік сейф ұяшықтарын жалға беру жөніндегі 

қызметтер

Услуги по аренде банковских сейфовых 

ячеек

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 385 714,29 385 714,29 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 100

820 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері мен 

Услуги по техническому обслуживанию 

климатического (кондиционерного) 

оборудования и 

Климаттық (ауа баптау) жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне және 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

AGP (автомұнара) көмегімен кондиционерлерді 

бөлшектеу, кондиционерлерді алу және сыртқы 

блокқа фреонды айдау

Демонтаж кондиционеров с применением 

АГП (авто вышка), снятие кондиционеров 

и перекачка фреона на наружный блок.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 510 000,00 510 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

821 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 115 357,85 115 357,85 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0



822 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 116 071,43 1 116 071,43 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 111000000 0

823 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 023 558,21 1 023 558,21 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 151000000 0

824 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 832 197,74 832 197,74 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 191000000 0

825 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 116 071,43 1 116 071,43 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 631000000 0

826 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 023 558,03 1 023 558,03 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 311000000 0

827 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 600 000,00 600 000,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 271000000 0

828 Услуга 801012.000.000000 Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және тұрмыстық 

нысандарындағы күзету қызметтері 

(нысандарды/үй-жайларды/мүліктерді/адамдарды 

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/люд

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 220 000,00 1 220 000,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 431000000 0

829 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 3 500 000,00 3 500 000,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 751110000 0

830 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 357 142,85 357 142,85 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 191000000 0

831 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 589 250,00 589 250,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 231000000 0

832 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 527 142,85 527 142,85 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 311000000 0

833 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтарды және 

ұқсас объектілерді жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 750 000,00 750 000,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 271000000 0

834 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 625 000,00 625 000,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 111000000 0

835 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 401 785,71 401 785,71 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 191000000 0

836 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 477 500,00 477 500,00 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 231000000 0

837 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 602 678,57 602 678,57 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 631000000 0

838 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 527 142,85 527 142,85 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 311000000 0

839 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 647 321,42 647 321,42 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 271000000 0

840 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 401 785,71 401 785,71 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 431000000 0

841 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 558 035,71 558 035,71 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 551000000 0

842 Услуга 811010.000.000000

Ғимарат/үймарат/құрылым мен 

жапсарлас аумақтарға күтім жасау 

қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жайлардың 

коммуналдық шаруашылық жүйелеріне және 

оларға жататын аумақтарға 

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора тазалаушының 

, ағаш ұстасының, электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания (услуги 

дворника, плотника, электрика)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 582 142,84 582 142,84 04 Апрель с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. 591000000 0

843 Товар 262011.100.000004 Ноутбук Ноутбук планшеттік планшетный Планшеттік ноутбук Планшетный ноутбук
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 884 812,50 884 812,50 04 Апрель

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

844 Товар 262015.000.000013 Пернетақта Клавиатура мультимедиялық мультимедийная Қап-пернетақта Чехол-клавиатура
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 281 241,08 281 241,08 04 Апрель

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

845 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 20 000,00 20 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

846 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 40 000,00 40 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

847 Товар 222121.530.000524 Сумен жабдықтауға арналған құбыр Труба для водоснабжения
Полиэтиленді ПЭ 80, диаметрі 225 мм, 

қалыңдығы 13,9 мм, қысымы 8 атм

Полиэтиленовая ПЭ 80, SDR 17, 

диаметр 225 мм, толщина13,9 мм, 

давление 8 атм

Суару үшін полиэтиленду құбыр диаметрі 25 мм
Труба полиэтиленовая для полива 

диаметр 25 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
метр 10,00 360,00 3 600,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

848 Товар 222129.700.000005 Полипропилен үшайыр Тройник полипропиленовый Өтпелі Переходной Суарғышқа арналған үшайыр диаметрі 25 мм Тройник для оросителя диаметр 25 мм
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 5,00 660,00 3 300,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

849 Товар 222129.700.000005 Полипропилен үшайыр Тройник полипропиленовый Өтпелі Переходной
Суарғышқа арналған жабық үшайыр диаметрі 

25 мм

Замыкающий тройник для оросителя 

диаметр 25 мм 

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 5,00 540,00 2 700,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

850 Товар 222129.700.000356 Жалғастырғыш Муфта
Құбыр желісі үшін, полипропилендік, 

жалғастырғыш

Для трубопровода, 

полипропиленовая, соединительная

Суару үшін байланыстырушы жалғастырғыш 

диаметрі 25 мм

Муфта соединительная для полива 

диаметр 25 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 5,00 408,00 2 040,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

851 Товар 293230.990.000178 Электр магнитті клапан Клапан электромагнитный Арнайы және мамандандырылған техника үшін
Для специальной и 

специализированной техники

Суару үшін  электр магнитті клапан диаметрі 25 

мм

Электромагнитный клапан для 

автополива диаметр 25 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 5,00 9 480,00 47 400,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

852 Товар 222319.500.000000 Құдық Колодец Полиэтиленді Полиэтиленовый
Магнитті клапанды жерасты орнатуға арналған 

полиэтиленді  құдық

Монтажный колодец из полиэтилена для 

подземной установки магнитного клапана

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 5,00 4 680,00 23 400,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

853 Товар 283060.100.000005 Роторлық суарғыш Ороситель роторный Шағын және орта алаңдарды суару үшін
Для полива малых и средних 

площадей
Роторлық суарғыш диаметрі 25 мм Ороситель роторный диаметрі 25 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 10,00 6 300,00 63 000,00 05 Май

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

854 Услуга 531011.300.000000
Пошта байланысының әмбебап 

қызметі
Универсальные услуги почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа басылымдарын 

тарату бойынша қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді баспасөз 

басылымдарын тарату жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

855 Услуга 611043.100.000000
Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты Интернетке 

қол жеткізуді ұсынуға бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

Маңғыстау облысы бойынша АФ Интернетке 

қол жеткізу бойынша қызметтер

Услуги по доступу к Интернету РФ по 

Мангистауской области
117 Тендер Одна услуга 1,00 553 825,00 553 825,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

856 Товар 264042.700.000011 Гарнитура Гарнитура телефон аппараты үшін для телефонного аппарата Call-center операторларына арналған Гарнитура Гарнитура для операторов call-center
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 6,00 95 354,90 572 129,40 05 Май

15 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

857 Работа 410040.300.000001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/үй-

жайларды жөндеу бойынша 

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений

Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік 

жүйелер мен байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

Алматы облысы бойынша АФ ғимаратын 

күрделі жөндеу

Капитальный ремонт здания РФ по 

Алматинской области
117 Тендер Работы 1,00 11 521 498,00 11 521 498,00 05 Май

120 календарных дней с даты 

подписания договора
191000000 0

858 Услуга 711220.000.000000
Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Алматы облысы бойынша АФ тұрғын емес 

ғимаратын жөндеу бойынша жұмыстардың 

барысын авторлық қадағалау бойынша 

Услуги по авторскому надзору за ходом 

работ по ремонту нежилого здания РФ по 

Алматинской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 129 041,00 129 041,00 06 Июнь
с даты подписания договора до 

ввода объекта в эксплуатацию
191000000 0

859 Услуга 711220.000.000000
Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Алматы облысы бойынша РФ тұрғын емес 

ғимаратын жөндеу бойынша жұмыс барысын 

техникалық қадағалау жөніндегі қызметтер

Услуги по техническому надзору за ходом 

работ по ремонту нежилого здания РФ по 

Алматинской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 373 297,00 373 297,00 06 Июнь

с даты подписания договора до 

ввода объекта в эксплуатацию
191000000 0



860 Товар 172312.700.000031 Кітап Книга баспа өнімі печатная продукция

2021 жылғы "Қазақстандағы және оның 

өңірлеріндегі шағын және орта кәсіпкерліктің 

даму жағдайы туралы есеп" кітабын шығару

Выпуск книги «Отчет о состоянии 

развития малого и среднего 

предпринимательства в Казахстане и его 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 500 000,00 3 500 000,00 05 Май

120 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

861 Услуга 639910.000.000000
Ақпарат ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша қызмет (БАҚ 

арқылы ақпараттар, басқа да қорлардан, 

жинақталған өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 

комитетінің сайтынан статистикалық деректер 

мен салықтар бойынша деректер импорты 

Услуги по импорту статистических данных 

и данных по налогам с сайта Комитета 

государственных доходов Министерства 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 000 000,00 3 000 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

862 Товар 259929.900.000003 Пердеше Жалюзи горизонталдық, металлды горизонтальные, металлические Горизонталдық, металлды пердеше Жалюзи горизонтальные, металлические
116 Запрос ценовых 

предложений

Метр 

квадратный
52,00 10 000,00 520 000,00 06 Июнь

в течение 20 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

863 Услуга 382129.000.000001 Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества
Есептен шығарылған мүлікті кәдеге жарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 40 000,00 40 000,00 09 Сентябрь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
391000000 0

864 Работа 433410.100.000000 Маляр жұмыстары Работы малярные
Сырлау жұмыстары және оларға байланысты 

бояу жұмыстары

Работы малярные и связанные с 

ними покрасочные работы
Қызметтік автокөлікті бояу Покраска служебного автотранспорта

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Работы 1,00 267 000,00 267 000,00 05 Май
в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

865 Работа 410040.300.000001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/үй-

жайларды жөндеу бойынша 

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений

Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік 

жүйелер мен байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

ШҚО бойынша АФ ғимаратын күрделі жөндеу Капитальный ремонт здания РФ по ВКО 117 Тендер Работы 1,00 22 262 738,00 22 262 738,00 06 Июнь
в течение 45 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

866 Услуга 711220.000.000000
Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

ШҚО бойынша АФ тұрғын емес ғимаратын 

жөндеу бойынша жұмыс барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за ходом 

работ по ремонту нежилого здания РФ по 

ВКО

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 721 313,00 721 313,00 07 июль

с даты подписания договора до 

ввода объекта в эксплуатацию
631000000 0

867 Услуга 711220.000.000000
Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

ШҚО бойынша АФ тұрғын емес ғимаратын 

жөндеу бойынша жұмыс барысын авторлық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по авторскому надзору за ходом 

работ по ремонту нежилого здания РФ по 

ВКО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 057 705,00 1 057 705,00 07 июль
с даты подписания договора до 

ввода объекта в эксплуатацию
631000000 0

868 Услуга 681011.900.000001
Жылжымайтын мүлік сату/сатып алу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по продаже/покупке 

недвижимого имущества
Мүліктерді сату/сатып алу бойынша қызметтер

Услуги по продаже/покупке 

недвижимого имущества
Мүліктерді сату/сатып алу бойынша қызметтер

Услуги по продаже/покупке недвижимого 

имущества

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 300 000,00 300 000,00 06 Июнь
с даты подписания договора 

сроком на три месяца
751110000 0

869 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Жобаны басқару: қарқынды Управление проектами: интенсив

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

870 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізілетін 

салық кодексіне жаңа өзгерістер жобасы КТС: 

Сен 101.01, 100.00, 101.02 жолдарын толтыру. 

Проект новых изменений в Налоговый 

Кодекс, вводимых с 1 января 2023 г. КПН: 

построчное заполнение ФНО 101.01, 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 360 000,00 360 000,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

871 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қосылған құн салығы. 2022 жылы ЭШФ, 

"Виртуалды қойма" АЖ жазып беру тәртібі

Налог на добавленную стоимость. 

Порядок выписки ЭСФ, ИС 

«ВИРТУАЛЬНЫЙ СКЛАД» в 2022 г.

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 570 000,00 570 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

872 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

ҚР Кәсіби бухгалтерібіліктілігін арттыру
Повышение квалификаций 

«Профессиональный бухгалтер РК»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 880 000,00 880 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

873 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Сертификаттау "Кәсіби бухгалтер"
Сертификация "Профессиональный 

бухгалтер"

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 300 000,00 300 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

874 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Клиенттік сервис бөлімін құру Построение отдела клиентского сервиса

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 07 июль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

875 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Call center операторларының абоненттермен 

кәсіби өзара іс-қимылы

Профессиональное взаимодействие 

операторов Call center с абонентами

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

876 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қаржы менеджері: Корпоративтік қаржы, 

қаржылық модельдеу, инвестициялық жобалар 

мен бизнес құнын бағалау

Финансовый менеджер: корпоративные 

финансы, финансовое моделирование, 

оценка инвестиционных проектов и 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 219 600,00 219 600,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

877 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Мониторинг менеджерлерін корпоративтік 

оқыту

Корпоративное обучение менеджеров по 

мониторингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 500 000,00 500 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

878 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Проблемалық қарыздармен жұмыс Работа с проблемной задолженностью

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 2 950 000,00 2 950 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

879 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Менеджмент тәуекелі және ішкі бақылау Риск менеджмент и внутренний контроль

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 580 000,00 1 580 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

880 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Менеджмент тәуекелі Риск менеджмент

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 850 000,00 850 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

881 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Корпоративтік хатшыларды сертификаттау 

бағдарламасы модульдік оқыту

Программа сертификации корпоративных 

секретарей модульное обучение

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

882 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Kaspersky Automated Security Awareness Platform 

(ASAP)

Kaspersky Automated Security Awareness 

Platform (ASAP)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 979 300,00 1 979 300,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

883 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Өрт-техникалық минимум және еңбек 

қауіпсіздігі және еңбекті қорғау

Пожарно-технический минимум и 

безопасность и охрана труда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 210 000,00 210 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

884 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қор қызметкерлерін "сыбайлас жемқорлыққа 

және алаяқтыққа қарсы іс-қимыл"тақырыбына 

онлайн-ойын форматында корпоративтік оқыту

Корпоративное обучения работников 

Фонда в формате онлайн-игры на тему 

«Противодействие коррупции и 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 380 000,00 380 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

885 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі 

(АҚБЖ)бағдарламасы бойынша қауіпсіздік 

кеңесі қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

Курсы повышения квалификации для 

сотрудников СБ , по программе "Система 

управления информационной 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 243 000,00 243 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

886 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

ҚР аудиторы ("Этика"модулі) Аудитор РК (Модуль «Этика»)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

887 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

ҚР Кәсіби бухгалтері Профессиональный бухгалтер РК

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 360 000,00 360 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

888 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Mini MBA Mini MBA

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

889 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Заң қызметінің басшысы / Корпоративтік заңгер
Руководитель юридической службы / 

Корпоративный юрист

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

890 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Ағылшын тілі Английский язык

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 796 320,00 796 320,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

891 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Келісім комиссиясын оқыту. Еңбек заңнамасы
Обучение согласительной комиссии. 

Трудовое законодательство

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

892 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қазақ тілі Казахский язык

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 4 752 000,00 4 752 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

893 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қазақ тілі Казахский язык

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 580 000,00 580 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

894 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қордың жаңа басшыларын оқыту Обучение новые руководители Фонда
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 7 250 000,00 7 250 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

895 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Электр Электричество

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

896 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Түсім (IFRS 15), жалға алу (IFRS 16), қаржы 

құралдары (IFRS 9)бойынша ХҚЕС 

стандарттарын қолдану практикасы

Практика применения стандартов МСФО 

по выручке (IFRS 15), аренде (IFRS 16), 

финансовым инструментам (IFRS 9)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 340 000,00 340 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

897 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Бюджеттеудің халықаралық практикаларын 

қолдану. Функционалдық және жиынтық 

бюджеттер. Қаржылық есептілікті болжау және 

Применение международных практик 

бюджетирования. Функциональный и 

сводный бюджеты. Прогнозирование и 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 340 000,00 340 000,00 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100



898 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Жоспарлау және бюджеттеу II: бюджеттердің 

түрлері, жауапкершілік орталықтары бойынша 

бюджеттеу, процестік бюджеттеу

Планирование и бюджетирование II: 

виды бюджетов, бюджетирование по 

центрам ответственности, процессное 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 448 000,00 448 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

899 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Мобильді фотосуреттер бойынша Мастер-класс Мастер-класс по мобильной фотографии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 200 000,00 200 000,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

900 Товар 262011.100.000004 Ноутбук Ноутбук Планшетный Планшетный Планшеттік ноутбук Планшеттік ноутбук
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 0,00 733 258,93 0,00 06 Июнь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

901 Товар 262015.000.000013 Пернетақта Клавиатура Мультимедиялық Мультимедийная Пернетақта корпусы Чехол-клавиатура
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 0,00 279 285,72 0,00 06 Июнь

30 календарных дней с даты 

подписания договора
751110000 0

902 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
кеңсе қағазы-а4 500л.80гр. ("с" сыныбы ақтығы 

146%)

бумага офисная - а4 500л. 80гр. (класс 

"с" белизна 146%)

116 Запрос ценовых 

предложений
пачка 2 172,00 2 550,79 5 540 318,05 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

903 Услуга 900212.900.000000
Іс-шараларға қатысуды қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению участия в 

мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 

(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар және т.б.) және 

Оплата взноса и других расходов за 

участие в мероприятиях (выставки, 

конференции, программы, форумы, 

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 

(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар және т.б.) және 

Оплата взноса и других расходов за 

участие в мероприятиях (выставки, 

конференции, программы, форумы, 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 5 220 000,00 5 220 000,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

30.09.2022 года
751110000 100

904 Товар 172312.700.000016 Күнделік Ежедневник пішімі А5 формат А5 Брендированный күнделігі, формат А5 Түсі Көк
Брендированный ежедневник, формат А5 

цвет синий

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 250,00 1 900,00 475 000,00 06 Июнь

в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания договора
751110000 0

905 Товар 172312.700.000016 Күнделік Ежедневник пішімі А5 формат А5
Брендированный күнделігі, формат А5 түсі 

жасыл

Брендированный ежедневник, формат А5 

цвет зеленый

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 250,00 1 900,00 475 000,00 06 Июнь

в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания договора
751110000 0

906 Товар 172312.700.000016 Күнделік Ежедневник пішімі А5 формат А5
Брендированный күнделігі, форматы А5 түсі 

қара

Брендированный ежедневник, формат А5 

цвет черный

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 200,00 1 900,00 380 000,00 06 Июнь

в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания договора
751110000 0

907 Работа 829919.000.000000

Стендтерді/тақтайшаларды / 

жазуларды дайындау бойынша 

жұмыстар

Работы по изготовлению 

стендов/табличек/надписей

Ақпараттық/ескертпе/эвакуциялық және басқа да 

мақсаттардағы 

қабырғаларды/тақтайшаларды/жазбаларды 

Работы по изготовлению 

стендов/табличек/надписей и 

аналогичных изделий 

Фонтың жазбалары мен логотипін жасау және 

орнату бойынша жұмыстар

Работы по изготовлению и установке 

надписи и логотипа Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 268 000,00 268 000,00 07 июль

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

908 Товар 262030.100.000020 Түйіспесіз карта Карта бесконтактная пластик пластиковая

KT-UHF-TAG RFID чипі бар пластикалық карта 

пассивті UHF белгілері, EPC global Gen2 

стандарты, 5 метрге дейінгі қашықтықта 

пластикова карта с чипом KT-UHF-TAG 

RFID метки пассивные UHF, стандарта 

EPC global Gen2, бесконтактное 

116 Запрос ценовых 

предложений
штука 50,00 1 820,00 91 000,00 08 Август

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

909 Услуга 683116.100.000001
Жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Жылжымайтын мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер.

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Ақтөбе қ. жылжымайтын мүлікті бағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по оценке недвижимого 

имущества в г. Актобе

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 150 000,00 150 000,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 0

910 Работа 432110.400.000002

Күзет сигнализациясын орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар / 

бейнебақылау жүйесі

Работы по устройству (монтажу) 

охранной сигнализации/системы 

видеонаблюдения

Күзет дабылнамасын/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқсас жабдықты орнату (монтаждау) 

бойынша жұмыстар

Работы по устройству (монтажу) 

охранной сигнализации/системы 

видеонаблюдения и аналогичного 

Күзет дабылнамасын/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқсас жабдықты орнату (монтаждау) 

бойынша жұмыстар

Работы по устройству (монтажу) 

охранной сигнализации/системы 

видеонаблюдения и аналогичного 

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 58 000,00 58 000,00 07 июль

в течение 45 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

911 Услуга 900212.900.000000
Іс-шараларға қатысуды қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению участия в 

мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 

(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар және т.б.) және 

Оплата взноса и других расходов за 

участие в мероприятиях (выставки, 

конференции, программы, форумы, 

ИННОПРОМ халықаралық өнеркәсіптік 

көрмесіне қатысқаны үшін ақы төлеу

Оплата за участие в международной 

промышленной выставке "ИННОПРОМ"

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 855 000,00 855 000,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

30.09.2022 года
711000000 100

912 Услуга 781011.000.000003
Персонал аутсорсингі бойынша 

қызметтер
Услуги по аутсорсингу персонала Персонал аутсорсингі бойынша қызметтер Услуги по аутсорсингу персонала

Қызмет көрсету персоналының аутсорсингі 

қаржылық және қаржылық емес бағдарламалар 

Қорының

Аутсорсинг персонала по обслуживанию 

финансовых и нефинансовых программ 

Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 177 678 571,42 177 678 571,42 06 Июнь
с 1 июля 2022 года по 30 

сентября 2022 года
711000000 0

913 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

914 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 100

915 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
151000000 100

916 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
231000000 100

917 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
311000000 100

918 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 100

919 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351000000 100

920 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191000000 100

921 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 162,50 406 250,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
471000000 100

922 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
551000000 100

923 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
111000000 100

924 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
431000000 100

925 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 162,50 487 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
791000000 100

926 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 500,00 162,50 568 750,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
631000000 100

927 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
2 500,00 167,00 417 500,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
391000000 100

928 Товар 192021.530.000001
Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған бензин

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
3 000,00 167,00 501 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
591000000 100

929 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Стратегиялық жоспарлау дағдыларын дамыту 

бойынша Тренинг

Тренинг по развитию навыков 

стратегического планирования

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 0,00 0,00 0,00 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 100

930 Работа 702240.000.000000
Брендті / логотипті / сауда маркасын 

әзірлеу бойынша жұмыстар

Работы по разработке 

бренда/логотипа/торговой марки

Брендті/логотипті/сауда маркасын әзірлеу 

бойынша жұмыстар және соған байланысты 

жұмыстар

Работы по разработке 

бренда/логотипа/торговой марки и 

связанные с ним работы

Брендті/логотипті/сауда маркасын әзірлеу 

бойынша жұмыстар және соған байланысты 

жұмыстар

Работы по разработке 

бренда/логотипа/торговой марки и 

связанные с ним работы

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 325 000,00 325 000,00 09 Сентябрь

в течение 30 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

931 Товар 139215.500.000000 Перделер Шторы матадан из ткани

ролл перделер монофониялық, Түсі Тапсырыс 

берушінің келісімі бойынша. Орнату және 

орнату.

ролл шторы однотонные, цвет по 

согласованию с Заказчиком. Монтаж и 

установка.

116 Запрос ценовых 

предложений

Метр 

квадратный
330,00 6 700,00 2 211 000,00 08 Август

в течение 20 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

932 Работа 251299.200.000000

Терезелерді және/немесе оларға 

жинақтаушыларды жөндеу жөніндегі 

жұмыстар

Работы по ремонту/изготовлению окон 

и/или комплектующих к ним

Тапсырыс берушінің өлшемі бойынша терезелрді 

және/немесе олардың жинақтамаларын 

жасау/жөндеу жұмыстары

Работы по ремонту/изготовлению 

окон и/или комплектующих к ним по 

размерам заказчика

Даму Қоры АҚ-да терезелерді және/немесе 

олардың жиынтықтауыштарын 

жөндеу/дайындау жөніндегі жұмыстар

Работы по ремонту/изготовлению окон 

и/или комплектующих к ним в АО "Фонд 

ДАМУ"

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 662 300,00 662 300,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

933 Услуга 691012.000.000007
Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері
Услуги юридические консультационные

Шетелдік/халықаралық құқыққа, сонымен қатар 

осыған байланысқы қазақстандық құқыққа сәйкес 

(қажеттілік кезінде) жобаларды сүйемелдеумен 

Услуги юридические 

консультационные/услуги 

представительские, связанные с 

шетелдік құқық, ағылшын құқығы, оның ішінде 

АҚШ заңнамасы саласында мамандандырылған 

білімі бар мамандарды тартуға арналған заңды 

услуги юридические для привлечения 

специалистов, обладающих 

специализированными знаниями в 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 400 000,00 2 400 000,00 08 Август

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

934 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
Ішуге арналған су 0,25 л. шыны ыдысында

Вода питьевая 0,25 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 300,00 360,00 108 000,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

935 Работа 433310.100.000000 Декоративтік-әрлеу жұмыстары Работы декоративно-отделочные

Қаптау/жалату, төсеу, желілеу, көмкеру және 

безендіруге байланысты және басқа да әрлеу 

материалдары мен жабындарына қатысты 

Работы связанные с 

облицовкой/покрытием, настилом, 

оклейванием, обшивкой и 

Перфорацияланған пленканы бөлшектеу / 

монтаждау бойынша қызметтер.

Услуги по демонтажу / монтажу 

перфорированной пленки.

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 120 000,00 120 000,00 08 Август

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
391000000 0



936 Товар 252111.900.000003 Жылыту радиаторы Радиатор отопления секциялық, биметалдық секционный, биметаллический Биметалл Радиатор 500/100, 10 секциялы, ақ
Радиатор биметаллический 500/100, 10 

секционный, белый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 15,00 36 976,00 554 640,00 07 июль

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

937 Услуга 712019.000.000005
Өлшеу құралдарын сенімдеу 

бойынша қызмет көрсетулер
Услуги по поверке средств измерений Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызметтер.

Услуги по поверке средств 

измерений

Н. Назарбаев даңғылы, 103 үй мекенжайы 

бойынша жылу энергиясын есепке алу аспабын 

тексеру

Поверка прибора учета тепловой энергии 

по адресу пр. Н. Назарбаева, д. 103

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 102 678,57 102 678,57 08 Август

в течении 20 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

938 Товар 110711.310.000002 Су Вода газдалмаған, минералды емес, ауыз су, табиғи
негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная
Ішуге арналған су 0,5 л. шыны ыдысында

Вода питьевая 0,5 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 70,00 500,00 35 000,00 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
711000000 0

939 Работа 433210.200.000002

Мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

арналған жабдықтар мен аспаптарды 

орнату/монтаждау/бөлшектеу 

Работы по 

установке/монтажу/демонтажу 

оборудования и инструментов 

Мүмкіншіліктері шектелген адамдарға 

(мүгедектерге) арналған жабдықтар мен құрал-

саймандарды орнату/монтаждау/демонтаждау 

Работы по 

установке/монтажу/демонтажу 

оборудования и инструментов 

Тактильді плиткаларды және тактильді 

мнемосхеманы орнату / монтаждау / 

демонтаждау бойынша жұмыстар

Работы по установке/монтажу/демонтажу 

тактильных плиток и тактильной 

мнемосхемы

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 713 700,00 713 700,00 08 Август

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

940 Услуга 682012.960.000000
Әкімшілік/өндірістік жайларды 

жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға беру 

қызметі

Услуги по аренде 

административных/производственны

х помещений

Қонаев қ. жайларды жалдау бойынша 

қызметтер
Услуги по аренде помещений в г. Конаев

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 4 950 000,00 4 950 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
191610000 0

941 Услуга 682012.960.000000
Әкімшілік/өндірістік жайларды 

жалдау бойынша қызметтер

Услуги по аренде 

административных/производственных 

помещений

Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға беру 

қызметі

Услуги по аренде 

административных/производственны

х помещений

Жезқазған қ. жайларды жалдау бойынша 

қызметтер

Услуги по аренде помещений в г. 

Жезказган

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 924 000,00 924 000,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
351810000 0

942 Услуга 620230.000.000004
Ақпараттық жүйелерді жаңарту 

бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы

Ақпараттық жүйелерді жаңарту бойынша 

қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы

Sales bpm ' online-ды 7.16-дан төмен емес 

нұсқаға дейін жаңарту

Обновление BPM'online sales до версии не 

ниже 7.16
117 Тендер Одна услуга 1,00 5 740 000,00 5 740 000,00 08 Август

в течении 60 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

943 Услуга 900212.900.000000
Іс-шараларға қатысуды қамтамасыз 

ету бойынша қызметтер

Услуги по обеспечению участия в 

мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 

(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар және т.б.) және 

Оплата взноса и других расходов за 

участие в мероприятиях (выставки, 

конференции, программы, форумы, 

HR және СEO - SHRM MENA Annual 

Conference&Expo 2022 үшін халықаралық көрме 

конференциясына қатысу үшін төлем

Оплата за участие в международной 

конференции выставке для HR и СEO - 

SHRM MENA Annual Conference&Expo 2022

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

Одна услуга 1,00 1 750 000,00 1 750 000,00 09 Сентябрь Сентябрь 751110000 100

944 Работа 292040.100.000001
Автокөлік құралдарын жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту автотранспортных 

средств

Автокөлік 

құралдарын/жүйелерді/тораптарды/агрегаттарды 

жөндеу бойынша жұмыстар

Работы по ремонту 

автотранспортных 

средств/систем/узлов/агрегатов

Kia Sorento маркалы автокөлік қозғалтқышын 

жөндеу/ауыстыру/орнату жұмыстары

Работы по ремонту/замене/установке 

двигателя автотранспорта марки «Kia 

Sorento»

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 2 053 571,42 2 053 571,42 09 Сентябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
471000000 0

945 Работа 410040.300.000004

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылыстардың/үй-

жайлардың жеке элементтерді 

Работы по ремонту/реконструкции 

отдельных элементов нежилых 

зданий/сооружений/помещений

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылымдардың/бөлмелердің 

жеке элементтерін жөндеу/қалпына келтіру 

Работы по ремонту/реконструкции 

отдельных элементов нежилых 

зданий/сооружений/помещений

Ғимаратының қасбетін қаптау, терезені

ауыстыру және қоршауларды қалпына келтіру

бойынша жөндеу

Восстановительный ремонт облицовки 

фасада

здания, замена окна и ограждения

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 919 567,00 919 567,00 09 Сентябрь

в течении 60 календарьных дней 

с даты подписания договора
551000000 0

946 Работа 432110.100.000002 Электромонтаж жұмыстары Электромонтажные работы Электромонтаж жұмыстары Электромонтажные работы
Кіріс қалқанның шкафын орнату - Рубильник 

шкафы

Установка шкафа вводного щита – шкаф 

рубильник

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 150 000,00 150 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
271000000 0

947 Работа 432110.400.000002

Күзет сигнализациясын орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар / 

бейнебақылау жүйесі

Работы по устройству (монтажу) 

охранной сигнализации/системы 

видеонаблюдения

Күзет дабылнамасын/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқсас жабдықты орнату (монтаждау) 

бойынша жұмыстар

Работы по устройству (монтажу) 

охранной сигнализации/системы 

видеонаблюдения и аналогичного 

Ішкі үй-жайда бейне бақылау жүйесін 

монтаждау және баптау бойынша жұмыстар

Работы по монтажу и настройке системы 

видео наблюдения во внутреннем 

помещении

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 150 000,00 150 000,00 09 Сентябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
512610000 0

948 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Қаржылық есептіліктің дұрыстығын бағалау 

және қаржылық талдау

Оценка достоверности финансовой 

отчетности и финансовый анализ

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 448 000,00 448 000,00 09 Сентябрь

с 27.09.2022 года по 28.09.2022 

года
751110000 100

949 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

SPORTS Model - STRATEGIC PLANNING OF TEAM 

SUCCESS MODEL тақырыбындағы корпоративтік 

тренинг

Корпоративный тренинг на тему SPOTS 

Model - STRATEGIC PLANNING OF TEAM 

SUCCESS MODEL

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 9 221 000,00 9 221 000,00 09 Сентябрь 10.09.2022 года 751110000 0

950 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

Электрондық даму жоспарын және даму 

жоспарын орындау бойынша есепті веб-

порталда қалыптастыру

Формирование электронного Плана 

развития и Отчета по исполнению плана 

развития на веб-портале

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 140 000,00 140 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

951 Товар 262016.300.000018 Принтер Принтер бүріккіш, түрлі-түсті струйный, цветной
Түрлі-түсті сиялы принтер шеті жоқ басып 

шығару мүмкіндігі бар

Цветной струйный принтер с 

возможностью

печати без полей

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 169 650,00 339 300,00 09 Сентябрь

в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

952 Товар 222923.900.000007 Диспенсер Диспенсер қағаз сулықтарға арналған, пластикалы
для бумажных полотенец, 

пластиковый
қағаз сулықтарға арналған, пластикалы для бумажных полотенец, пластиковый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6,00 12 500,00 75 000,00 10 Октябрь

в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
271000000 0

953 Работа 749019.000.000000

Нормативтік/техникалық 

құжаттаманы/ технологиялық 

схемаларды/паспорттарды 

Работы по разработке/корректировке 

нормативной/технической 

документации/ технологических 

Нормативтік/техникалық құжаттамын/ 

технологиялық схемаларды/паспорттарды және 

ұқсас құжаттарды әзірлеу бойынша жұмыстар

Работы по разработке/корректировке 

нормативной/технической 

документации/ технологических 

Алматы қаласындағы жылжымайтын екі мүлік 

объектілерін 7 бөлікке бөлгеннен кейін оларға 

эскиз жобасын әзірлеу және пайдалануға беру 

Работы по разработке эскизного проекта 

и

оформление актов ввода в эксплуатацию 

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 600 000,00 600 000,00 09 Сентябрь

в течении 20 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

954 Работа 410040.600.000000
Құрылыс бойынша «толық 

аяқталған» кешендік жұмыстар

Комплексные работы по строительству 

«под ключ»

Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, 

"кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру 

жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет 

Комплексные работы по 

строительству, включающие 

выполнение проектных и 

Орталық кәріз жүйесіне қосылу бойынша 

жұмыстар "кілтке" 

Работы по подключению к

центральной канализационной

системе "под ключ"

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 4 485 000,00 4 485 000,00 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

16.12.2022 года
311000000 30

955 Работа 410040.300.000001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/үй-

жайларды жөндеу бойынша 

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений

Тұрғын емес ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, инженерлік 

жүйелер мен байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений

БҚО бойынша РФ арақабырғаларды орнату 

жұмыстары

Работы по установке перегородок в РФ по 

ЗКО

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 5 144 925,00 5 144 925,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

10.12.2022 года
271000000 0

956 Товар 275125.900.000010 Диспенсер Диспенсер су үшін, едендік, тоңазытқышпен
для воды, напольный, с 

холодильником
Су диспенсері  Диспенсер для воды

22 Электронный 

магазин
Штука 4,00 75 000,00 300 000,00 10 Октябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

957 Работа 952410.000.000000
Жиһазды жөндеу / қалпына келтіру 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту/восстановлению 

мебели
Жиһазды жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары

Работы по ремонту/восстановлению 

мебели
Кеңсе жиһаздарын қалпына келтіру жұмыстар

Работы по по реставрации мебели 

(офисных столов, диванов и шкафов)

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 196 428,57 196 428,57 10 Октябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
512610000 0

958 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі қызметтер, жүк 

тиеушілердің қызметтері Түркістан қ.

Услуги по перевозке имущества, услуги 

грузчиков в г.Туркестан

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 270 000,00 270 000,00 09 Сентябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
512610000 0

959 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А4 формат А4
Жылтыр, бір жақты, түрлі-түсті принтерде 

ағынды баспаға арналған

Глаянцевая, односторонняя, для  

струйной печати на цветном принтере

22 Электронный 

магазин
Упавковка 60,00 2 699,00 161 940,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

960 Товар 172314.500.000005 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования формат А5 формат А5
Жылтыр, бір жақты, түрлі-түсті принтерде 

ағынды баспаға арналған

Глаянцевая, односторонняя, для  

струйной печати на цветном принтере

22 Электронный 

магазин
Упавковка 30,00 0,00 0,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

961 Товар 264041.000.000005 Радиомикрофон Радиомикрофон ілмекті петличный Сымсыз микрофондар жиынтығы
Комплект беспроводных микрофонов 

петличек

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 105 750,00 105 750,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

962 Товар 263040.800.000001 Бөлшектер жиынтығы Комплект частей бейне аппаратураға арналған для видеоаппаратуры
Бейнеаппаратураға арналған бөлшектер 

жиынтығы
Комплект частей для видеоаппаратуры

116 Запрос ценовых 

предложений
Комплект 2,00 233 657,00 467 314,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

963 Товар 267019.330.000000 Стэдикам Стэдикам
бейнекамераларды, фотокамераларды 

тұрақтандыру үшін

для стабилизации видеокамер, 

фотокамер

Бейнекамераны тұрақтандыруға арналған 

Стедикам
Стэдикам для стабилизации видеокамеры

22 Электронный 

магазин
Штука 1,00 435 850,00 435 850,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

964 Товар 262017.300.000000 Суфлер Суфлер теледидарлық телевизионный Теледидар суфлері Суфлер телевизионный
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 383 691,00 383 691,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

965 Товар 261122.300.000005 Жарықдиод Светодиод жарықтандырғыш осветительный Жарық диоды, түрлі-түсті Светодиод осветительный, цветной
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 75 600,00 151 200,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



966 Товар 264042.700.000012 Микрофонды гарнитура Гарнитура микрофонная радиостанцияға арналған для радиостанции
Радиостанцияға арналған микрофон 

гарнитурасы

Гарнитура микрофонная для 

радиостанции 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 399 502,00 399 502,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

967 Товар 267019.330.000000 Стэдикам Стэдикам
бейнекамераларды, фотокамераларды 

тұрақтандыру үшін

для стабилизации видеокамер, 

фотокамер

Электрондық стедикам тұрақтандырғыш 

телефон үшін

Электронный стэдикам стабилизатор для 

телефона

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 81 688,00 81 688,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

968 Товар 262021.300.000022 Қатқыл диск Диск жесткий
интерфейс SATA 6 Гбит/с, сыйымдылығы 4 Тб-тан 

артық, бірақ 8 Тб-тан артық емес, өлшемі 3,5"

интерфейс SATA 6 Гбит/с, емкость 

более 4 Тб, но не более 8 Тб, размер 

3,5"

35Т3 өткізу қабілеті бар 4Tб қатты диск
Жесткий диск 4 Тб с пропускной 

способностью 35Т3

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 77 333,00 77 333,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

969 Товар 267013.000.000007 Сандық фотокамера Фотокамера цифровая айнасыз беззеркальная Сандық айнасыз камера Фотокамера цифровая без зеркальная 
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 1 211 721,00 1 211 721,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

970 Товар 267019.130.000000 Штатив Штатив фотокамера үшін для фотокамеры Камера штативі Штатив для камеры
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 34 535,00 34 535,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

971 Товар 151212.900.000094 Жолдорба Рюкзак текстиль материалдарынан жасалған из текстильных материалов
Камералар мен линзаларды тасымалдауға 

арналған Рюкзак

Рюкзак для перевозки фотокамер и 

объективов

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 56 175,00 56 175,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

972 Товар 151212.900.000033 Сөмке Сумка
жұмыс құралына арналған, текстиль 

материалынан жасалған

для рабочего инструмента, из 

текстильного материала
Штативтерге арналған сөмке Сумка под штативы

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 39 375,00 39 375,00 10 Октябрь

в течение 60 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

973 Работа 731119.900.000000

Жарнамалық/ақпараттық 

конструкцияларды орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау 

жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций.

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 500 000,00 500 000,00 10 Октябрь

с даты подписания договора по 

10.12.2022 года
271000000 0

974 Услуга 620230.000.000004
Ақпараттық жүйелерді жаңарту 

бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы
Ақпараттық жүйені жаңарту бойынша қызметтер

Услуги по модернизации 

информационной системы

Bpm 'online ақпараттық жүйесінде ЖКС және 

ЕДБ/МҚҰ/ЛК рейтингтік моделін іске асыру 

жөніндегі қызметтер және bpm' online жүйесін 

жаңғырту жөніндегі қызметтерге 200 адам-

сағат сатып алу

Услуги по реализации рейтинговой 

модели СЧП и БВУ/МФО/ЛК в 

информационной системе bpm’online и 

приобретение 200 человеко-часов на 

услуги по модернизации системы 

bpm’online

117 Тендер Одна услуга 1,00 18 700 000,00 18 700 000,00 11 Ноябрь
с даты подписания договора по 

30.12.2022 года
751110000 0

975 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2 400,00 175,00 420 000,00 11 ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

976 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

977 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

978 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

979 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

980 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

981 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

982 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

983 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

984 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

985 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

986 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

987 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

988 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

989 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

990 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

991 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

992 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

993 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

994 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

995 Товар 329912.130.000000 Кеңсе қалам Ручка канцелярская шариковая шариковая материал пластик, көк сия түсі материал пластик, цвет чернил голубой
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 175,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0



996 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 125,00 1 965,00 245 625,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

997 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

998 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

999 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1000 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1001 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1002 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1003 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1004 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1005 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1006 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1007 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1008 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1009 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1010 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1011 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1012 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1013 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1014 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1015 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1016 Товар 282323.900.000005 Тескіш Дырокол кеңсе, механикалық канцелярский, механический
Тесу қуаты, 20 л, шектеу сызғышының болуы, 

металл корпусының Материалы, фиксатордың 

болуы.

Пробивная мощность, 20 л, Наличие 

ограничительной линейки, Материал 

корпуса металл, Наличие фиксатора.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 1 965,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1017 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 11 500,00 90,00 1 035 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1018 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1019 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1020 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1021 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1022 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1023 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1024 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1025 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1026 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1027 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1028 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1029 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1030 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1031 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1032 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0



1033 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1034 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1035 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1036 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1037 Товар 172313.500.000001 Байланыстырғыш Скоросшиватель А4 Формат формат А4
Материал түрі картон, формат А4 парағы(210 x 

297), ұстау тесігінің ерекшеліктері

Тип материала картон, Формат Лист 

А4(210 x 297),Особенности отверстия для 

захвата

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 90,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1038 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6 000,00 26,00 156 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1039 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1040 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1041 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1042 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1043 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1044 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1045 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1046 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1047 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1048 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1049 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1050 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1051 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1052 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1053 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1054 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1055 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1056 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1057 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1058 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
E65 конверт пішімі, STRIP жолағын желімдеу 

әдісі, тығыздығы, г/м2 80, конверттердің 

ерекшеліктері ішкі тығыздау

Формат конверта E65, Способ 

заклеивания STRIP полоса, Плотность, 

г/м2 80, Особенности конвертов 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 26,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1059 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6 000,00 45,00 270 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1060 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1061 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1062 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1063 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1064 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1065 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1066 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1067 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1068 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1069 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1070 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0



1071 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1072 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1073 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1074 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1075 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1076 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1077 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1078 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1079 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г/м2 90, С4 конверт форматы, 

желімдеу әдісі жабысқақ жолақ

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 90, Формат 

конверта С4, Способ заклеивания клейкая 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 45,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1080 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 7 000,00 35,00 245 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1081 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1082 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1083 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1084 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1085 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1086 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1087 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1088 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1089 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1090 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1091 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1092 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1093 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1094 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1095 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1096 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1097 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1098 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1099 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1100 Товар 172312.300.000001 Конверт Конверт қағаз бумажный
Қағаз конверттерінің түрі пошта конверттері, 

тығыздығы, г / м2 80, конверт форматы C5, 

желімдеу әдісі STRIP жолақ.

Тип конвертов бумажных конверты 

почтовые, Плотность, г/м2 80, Формат 

конверта С5, Способ заклеивания STRIP 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 35,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1101 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 800,00 215,00 172 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1102 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1103 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1104 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1105 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1106 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1107 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1108 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0



1109 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1110 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1111 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1112 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1113 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1114 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1115 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1116 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1117 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1118 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1119 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1120 Товар

205210.900.000025

Желім Клей кеңсе канцелярский
Желімнің түрі желім қарындаш, желімнің 

мақсаты Қағаз, картон, салмақ / желіммен 

тығыз, г / мл 36гр.

Тип клея клей карандаш,Назначение клея 

бумага, картон, Вес/объем клея, г/мл 

36гр.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 215,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1121 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 800,00 430,00 344 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1122 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1123 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1124 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1125 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1126 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1127 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1128 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1129 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1130 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1131 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1132 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1133 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1134 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1135 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1136 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1137 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1138 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1139 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1140 Товар 329959.900.000067 Штрих-түзеткіш Штрих-корректор кеңсе канцелярский
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

корректирующие карандаши, Основа 

корректора спиртовая, Объем 

корректора, мл 7 мл, Цвет белый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 430,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1141 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 150,00 55,00 63 250,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1142 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1143 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1144 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1145 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1146 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0



1147 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1148 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1149 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1150 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1151 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1152 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1153 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1154 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1155 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1156 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1157 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1158 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1159 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1160 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1161 Товар 329915.100.000000 Қарындаш Карандаш жай простой
Алты қырлы корпусы бар ағаш қарындаш. 

Қайралған, өшіргішпен. Қорғасынның 

қаттылығы-НВ. Корпустың түсі сары / көк.

Деревянный карандаш с шестигранной 

формой корпуса. Заточенный, с ластиком. 

Твердость грифеля - НВ. Цвет корпуса - 

желтый/синий.

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 55,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1162 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 22 500,00 20,00 450 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1163 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1164 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1165 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1166 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1167 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1168 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1169 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1170 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0



1171 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1172 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1173 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1174 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1175 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1176 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1177 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1178 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1179 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1180 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1181 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1182 Товар 222925.900.000003 Қосымша Файл Файл - вкладыш
құжаттар үшін, перфорациясыз, полипропилен 

пленкасынан

для документов, без перфорации, из 

полипропиленовой пленки

Пішім А4 парағы(210 x 297), материалдың 

қалыңдығы, мкм 80, түсі мөлдір

Формат Лист А4(210 x 297), Толщина 

материала, мкм 80, Цвет прозрачный

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 20,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1183 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
астын сызу үшін, тұрақты, сызық қалыңдығы, 

мм 5, сия Түсі Сары

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 570,00 325,00 185 250,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1184 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1185 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 30,00 325,00 9 750,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1186 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1187 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0

1188 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1189 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0



1190 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1191 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1192 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1193 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1194 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1195 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1196 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1197 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1198 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1199 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1200 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1201 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1202 Товар 222925.500.000012 Маркер Маркер пластикалық, жууға болмайды пластиковый, нестираемый
түзеткіш қарындаштар, түзеткіш негізі спиртті, 

түзеткіш көлемі, мл 7 мл, Түсі Ақ

для подчеркивания, перманентный, 

Толщина линии, мм 5, Цвет чернил 

желтый

22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 325,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1203 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 050,00 216,00 226 800,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1204 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1205 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
711000000 0

1206 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
791000000 0

1207 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
591000000 0

1208 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
551000000 0



1209 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
471000000 0

1210 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

1211 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
391000000 0

1212 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

1213 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
271000000 0

1214 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
311000000 0

1215 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
631000000 0

1216 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
231000000 0

1217 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
191000000 0

1218 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
151000000 0

1219 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
111000000 0

1220 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
512610000 0

1221 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1222 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
10100000 0

1223 Товар 172312.700.000000 Қағаз Бумага жазбалар үшін для заметок жабысқақ қағаз бумага для заметок с клеевым краем
22 Электронный 

магазин
Штука 0,00 216,00 0,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
621010000 0

1224 Товар 272011.900.000004 Батарейка Батарейка типі АА тип АА Тип батарейка, Типтік өлшем AAА, Химиялық түрі щелочной, Кернеу, В 1.5
Количество в упаковке 2 шт.,Тип 

батарейка, Типоразмер AAА, Химический 

тип, щелочной 

22 Электронный 

магазин
Штука 200,00 2 262,00 452 400,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1225 Товар 272011.900.000003 Батарейка Батарейка типі ААА тип ААА Тип батарейка, Типтік өлшем AA, Химиялық түрі щелочной, Кернеу, В 1.6
Количество в упаковке 2 шт.,Тип 

батарейка, Типоразмер AA, Химический 

тип, щелочной 

22 Электронный 

магазин
Штука 200,00 1 644,00 328 800,00 10 октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1226 Услуга 493122.000.000000
Жүкті аралас тасымалдау бойынша 

қызмет көрсетулер
Услуги по смешанной перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті тасымалдау 

бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Жүктерді өңірлерге темір жол, әуе және 

автомобиль көлігімен тасымалдау жөніндегі 

қызметтер

Услуги по перевозке грузов в регионы 

железнодорожным, воздушным и 

автомобильным транспортом

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 000 000,00 2 000 000,00 10 октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

1227 Работа 731119.900.000000

Жарнамалық/ақпараттық 

конструкцияларды орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

«BAITEREK DAMU» и «DAMU» белгісін жасау 

және орнату

Изготовление и монтаж вывески 

«BAITEREK DAMU» и «DAMU»

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 742 000,00 742 000,00 10 октябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
512610000 0

1228 Товар 222923.900.000006 Диспенсер Диспенсер дәретхана қағазына арналған для туалетной бумаги дәретхана қағазына арналған ыдыс посуда для туалетной бумаги  
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6,00 8 000,00 48 000,00 10 Октябрь

в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
271000000 0

1229 Товар 222923.900.000005 Диспенсер Диспенсер сұйық сабынға арналған для жидкого мыла сұйық сабын арналған ыдыс, пластик
Диспенсер для жидкого мыла, 

пластиковые

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6,00 8 666,50 51 999,00 10 Октябрь

в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
271000000 0

1230 Товар 291022.300.000024 Автомобиль Автомобиль
жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық 

трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін

легковой, класс внедорожник, 

механическая трансмиссия, объем до 

3000 куб.см

Жүгіріссіз жаңа автокөлік, 2022 жыл, базалық 

жиынтық

автомобиль новый без пробега, 2022 

года, базовой комплектации
117 Тендер Штука 2,00 9 280 000,00 18 560 000,00 10 Октябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0



1231 Товар 291022.300.000024 Автомобиль Автомобиль
жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық 

трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін

легковой, класс внедорожник, 

механическая трансмиссия, объем до 

3000 куб.см

Жүгіріссіз жаңа автокөлік, 2022 жыл, базалық 

жиынтық

автомобиль новый без пробега, 2022 

года, базовой комплектации
117 Тендер Штука 1,00 9 280 000,00 9 280 000,00 10 Октябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
791000000 0

1232 Товар 291022.300.000024 Автомобиль Автомобиль
жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық 

трансмиссия, көлемі 3000 куб.см дейін

легковой, класс внедорожник, 

механическая трансмиссия, объем до 

3000 куб.см

Жүгіріссіз жаңа автокөлік, 2022 жыл, базалық 

жиынтық

автомобиль новый без пробега, 2022 

года, базовой комплектации
117 Тендер Штука 1,00 9 280 000,00 9 280 000,00 10 Октябрь

в течении 30 календарьных дней 

с даты подписания договора
351000000 0

1233 Товар 321110.000.000002 Медаль Медаль мерейтойлық юбилейная мерейтойлық, бағалы емес металдан жасалған юбилейная, из недрагоценных металлов
22 Электронный 

магазин
Штука 5,00 33 000,00 165 000,00 11 ноябрь

в течении 15 календарьных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

1234 Товар 274025.990.000000 Жарықдиодты панель Панель светодиодная қуаты 40 Вт мощность 40 Вт Жарықдиодты панель Панель светодиодная
22 Электронный 

магазин
Штука 51,00 4 295,00 219 045,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
331010000 0

1235 Товар 329959.900.000055 Сертификат Сертификат сыйлықтық подарочный

Номиналы 5 000 (бес мың) теңге болатын 

балалар ойыншықтарын сатып алуға Қазақстан 

Республикасының барлық облыс 

орталықтарында интернет-

дүкені/филиалдары/тауар беру нүктелері бар 

сауда үйлерінің сертификаттары

Сертификаты торговых домов, имеющих 

интернет-магазин/филиалы/точки выдачи 

товара во всех областных центрах 

Республики Казахстан на приобретение 

детских игрушек номиналом 5 000 (пять 

тысяч) тенге

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 710,00 5 000,00 3 550 000,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1236 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Қарым-қатынас құру, стресстік жағдайлардағы 

мінез - құлық, көшбасшылық

Выстраивание коммуникаций, поведение 

в стрессовых ситуациях, лидерство

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 950 000,00 1 950 000,00 11 Ноябрь Ноябрь 2022 г. 751110000 0

1237 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Сату шебері. Қарсылықтармен жұмыс. Әсер ету 

және сендіру әдістері 

клиенттерді тарту бойынша менеджерлер

Мастер продаж. Работа с возражениями. 

Техники влияния и убеждения для 

менеджеров по привлечению клиентов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 825 000,00 825 000,00 11 Ноябрь Ноябрь 2022 г. 751110000 0

1238 Товар 172312.700.000016 Күнделік Ежедневник пішімі А5 формат А5 Брендированный күнделігі, формат А5 Брендированный ежедневник, формат А5
116 Запрос ценовых 

предложений
штука 145,00 2 000,00 290 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1239 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз Бумага для офисного оборудования Формат А4 Формат А4
Жылтыр, бір жақты, түрлі-түсті принтерде 

ағынды баспаға арналған

Глаянцевая, односторонняя, для  

струйной печати на цветном принтере

22 Электронный 

магазин
Упавковка 29,00 2 695,00 78 155,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1240 Работа 432110.400.000001

Өрт сигнализациясын/сөндіру 

жүйелерін орнату (монтаждау) 

бойынша жұмыстар

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения

Өрт дабылнамасын/өрт сөндіру жүйесін және 

ұқсас жабдықты орнату (монтаждау) бойынша 

жұмыстар

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения и аналогичного 

оборудования

Орнату/монтаждау/бөлшектеу жұмыстары

бас кеңсе ғимаратындағы өрт крандары

Работы по установке/монтажу/демонтажу 

пожарных кранов в здании головного 

офиса

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 869 700,00 869 700,00 11 Ноябрь

в течение 20 календарных дней с 

даты 

подписания договора

751110000 0

1241 Товар 172312.700.000036 Күнтізбе Календарь үстелдік настольный Брендтік жұмыс үстелі күнтізбесі Брендированный настольный календарь
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 000,00 1 470,00 1 470 000,00 11 Ноябрь

в течение 20 рабочих дней с 

даты 

подписания договора

751110000 0

1242 Товар 273213.500.000002 Мамандандырылған кабель Кабель специализированный түрі UTP тип UTP UTP кабелінің шығанағы (305 метр) Бухта UTP кабеля (305 метров)
22 Электронный 

магазин
Упавковка 1,00 60 000,00 60 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

1243 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Бағалы қағаздарды есепке алу
Учет ценных бумаг 116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 800 000,00 800 000,00 11 Ноябрь Ноябрь 2022 г. 751110000 0

1244 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Тұрақтылық даму негіздері бойынша оқыту 

семинары 

Обучающий семинар по основам 

устойчивого 

развития

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 000 000,00 2 000 000,00 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

1245 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту (үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) бойынша 

қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

"Excel - де тиімді жұмыс. Есептермен жұмысты 

оңтайландыру және автоматтандыру". "MS 

Excel тереңдетілген курсы және деректерді 

талдау негіздері"

«Эффективная работа в Excel. 

Оптимизация и автоматизация работы с 

отчётами». "Углубленный курс MS Excel и 

основ анализа данных"

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 204 000,00 204 000,00 11 Ноябрь  Декабрь 2022 г. 751110000 0

1246 Работа 731119.900.000000

Жарнамалық/ақпараттық 

конструкцияларды орнату 

(монтаждау) бойынша жұмыстар

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық/ақпараттық және осыған ұқсас 

құрылымдарды орнату монтаж жасау жұмыстары

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

Бас кеңседе Жарнамалық/ақпараттық және 

осыған ұқсас құрылымдарды орнату монтаж 

жасау жұмыстары

Работы по установке/монтажу/демонтажу 

вывески на здании головного офиса

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 983 000,00 983 000,00 11 Ноябрь

в течение 20 календарных дней с 

даты 

подписания договора

751110000 0

1247 Услуга 620920.000.000003
Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

орнату/баптау бойынша қызметтер

Услуги по установке/настройке 

программного обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату/баптау 

бойынша қызметтер

Услуги по установке/настройке 

программного обеспечения
BI есептерін әзірлеу (бақылау тақталары) Разработка BI-отчетов (дашбордов) 117 Тендер Одна услуга 1,00 11 785 844,64 11 785 844,64 11 Ноябрь

с даты подписания договора до 

30.12.2022 года

751110000
0

1248 Товар 263021.900.000009 Арнайы экран Экран специальный желі аралық межсетевой
желі қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған 

жабдық

Оборудование для обеспечения 

безопасности сети

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4,00 1 170 758,92 4 683 035,68 11 Ноябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2022 года
751110000 0

1249 Товар 620129.000.000000 Бағдарламалық қамтамасыз ету Программное обеспечение

бағдарламалық қамтамасыз етудің төлнұсқасы 

(тапсырыс бойынша бағдарламалық қамтамасыз 

етулерді әзірлеу бойынша қызметтерді 

қоспағанда)

оригинал программного обеспечения 

(кроме услуг по разработке 

программных обеспечении по заказу)

Жазу бағдарламалық құралы

байланыс орталығы операторларының 

сөйлесулері

Cisco толық үйлесімділігімен

Unified Contact Center Express 12.5

Программное обеспечение для записи 

разговоров операторов контакт центра 

с полной совместимостью c Cisco 

Unified Contact Center Express 12.5

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 4 200 000,00 4 200 000,00 11 Ноябрь

в течение 15 календарных дней с 

даты 

подписания договора

751110000 0

2 296 286 986,00 


