
Приложение № 1

к Приказу 297-п от 2.11.2022г

Год плана закупок
4

2023

Годовой план закупок на 2023 год

Номер 

пункта 

плана

Тип 

пункт

а 

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 

соответствии 

с КТРУ)

Количество, 

объем

Цена за 

единицу, 

тенге, без 

НДС

Планируемая 

сумма закупа, 

тенге, без НДС

Срок 

проведения 

закупок 

(месяц)

Срок поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг

Место поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг (код 

населенного пункта в 

соответствии с КАТО)

Размер 

авансового 

платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

1 01 Услуга 619010.900.000004 Ақылы теледидар қызметтері
Услуги по предоставлению 

платного телевидения
Ақылы теледидар қызметтері

Услуги по предоставлению 

платного телевидения

Ақылы кабельді теледидар 

қызметтері

Услуги платного 

кабельного телевидения

116 Запрос ценовых 

предложений

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

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

2 01 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 2 300 000,00 2 300 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

3 01 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 5 000 000,00 5 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

4 01 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. 

Алматы 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 6 500 000,00 6 500 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

5 01 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

2 6 500 000,00 13 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

6 01 Услуга 493211.000.000000 Таксидің қызмет көрсетулері Услуги такси Такси қызметтер Услуги такси Корпоративтік такси қызметі
Услуги корпоративного 

такси
117 Тендер

штука                                                                                               

1 16 760 000,00 16 760 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

7 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиямен байланысты 

қызметтер, басып шығару, 

көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, 

флаерлер және т. б.)

Услуги, связанные с 

полиграфией, печатание, 

копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, 

открытки, флаера и т.п.)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 128 571,43 128 571,43 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

8 01 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

пачка
2 000 2 200,00 4 400 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

9 01 Работа 821913.000.000006

Жобалау-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу/түзету/есептеу/жасау 

бойынша жұмыстар

Работы по 

разработке/корректировке/расчет

у/составлению проектно-сметной 

документации

Жобалық-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу/есептеу/құру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

разработке/расчету/составлению 

проектно-сметной документации

Жылыту жүйесін қайта 

жаңартуды жобалау бойынша 

жұмыстар

Работы по 

проенктированию 

реконструкции системы 

отопления ГО

116 Запрос ценовых 

предложений

Работа

1 11 875 000,00 11 875 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

10 01 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-

мониторинга

GPS қабылдағыштарына қызмет 

көрсету үшін абоненттік төлем

Абонентская плата за 

обслуживание GPS – 

приемников

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 342 000,00 342 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

11 01 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
1 460 000,00 460 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

12 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

13 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 2 200 000,00 2 200 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

14 01 Услуга 823011.000.000000

Конференцияларды/семинарлар

ды/форумдарды/конкурстарды/ко

рпоративтік/спорттық/мәдени/ме

рекелік және ұқсас іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/форумо

в/конкурсов/корпоративных/спорт

ивных/культурных/праздничных и 

аналогичных мероприятий

Конференциялар, форумдар, 

семинарлар, конкурстар, 

корпоративтік, спорттық, мәдени, 

мерекелік және балама іс-

шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/форумо

в/конкурсов/корпоративных/спорт

ивных/культурных/праздничных и 

аналогичных мероприятий

Ғимаратты мерекелік іс-

шараларға  ресімдеу

Оформление здания к 

праздничным 

мероприятиям

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 058 000,00 1 058 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

15 01 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 

насаждений, посадка, пересадка 

зеленых насаждений)

Қара топырақты вазондарға, 

көгалдарға ауыстырып салу.  

Көгалдарға шөп, ағаш 

шарбақтарын отырғызу. 

Вазондарға гүлдерді түсіру. Гүл 

атауы: бонанза. 1 вазонға 30 

данадан кем емес гүлдерді 

түсіру. Тыңайтқышы бар 

отырғызылған вазондарда 

Гүлдерді бірінші суару. 3 ай 

ішінде түспеген Гүлдерді 

ауыстыру.

Замена, укладка 

чернозема в вазоны, 

лужайки. Высадка газона, 

живой изгороди на 

лужайках. Высадка цветов 

в вазоны. Наименование 

цветов: бонанза. Высадка 

цветов в 1 вазон не менее 

30 штук. Первый полив 

цветов в высаженных 

вазонах с удобрением. 

Замена не прижившихся 

цветов в течении 3-х 

месяцев.

116 Запрос ценовых 

предложений

Работа

1 350 000,00 350 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

16 01 Работа 812912.000.000000 Қар тазарту (шығару) жұмыстары
Работы по уборке (удалению) 

снега
Қар тазарту (шығару) жұмыстары

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

Работа
1 468 750,00 468 750,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

17 01 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды 

және ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға 

және ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизельді генераторларға 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техническое обслуживание 

и ремонт дизель-

генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 739 000,00 739 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

18 01 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

1 102 678,57 102 678,57 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

19 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 17 000 000,00 17 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

20 01 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

услуга
1 260 714,29 260 714,29 08 Август

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 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



21 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері) Нурлы-Тау БО

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика) БЦ 

Нурлы-Тау

117 Тендер

Одна услуга

1 79 776 747,66 79 776 747,66 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

22 01 Услуга 960919.900.000013

Есіктерді/қақпаларды/турникеттік 

жүйелерді/қоршауларды және 

ұқсас заттарды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

дверей/ворот/турникетных 

систем/ограждений и 

аналогичных изделий

Есіктерге/қақпаларға/турникет 

жүйелеріне/қоршауға және ұқсас 

бұйымдарға техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

дверей/ворот/турникетных 

систем/ограждений и 

аналогичных изделий

Шыны бөлімдерді жөндеу
Ремонт стеклянных 

перегородок

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 125 000,00 125 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

23 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 2 430 000,00 2 430 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

24 01 Услуга 331311.100.000008

Бақылау-өлшеу құралдарына 

және автоматикаға және ұқсас 

өлшеу құралдары мен 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Бақылау-өлшеу құралдарына 

және автоматикаға және ұқсас 

өлшеу құралдары мен 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

АЖБ (автоматты жылу пункті) 

сервистік қызмет көрсету

Сервисное обслуживание 

АТП (Автоматического 

теплового пункта)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 321 428,57 321 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

25 01 Услуга 331311.100.000008

Бақылау-өлшеу құралдарына 

және автоматикаға және ұқсас 

өлшеу құралдары мен 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Бақылау-өлшеу құралдарына 

және автоматикаға және ұқсас 

өлшеу құралдары мен 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Жылуды есептеу аспабына 

сервистік қызмет көрсету

Сервисное обслуживание 

прибора учета тепла

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 300 000,00 300 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

26 01 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 

(БК және РФ)

Услуги оценки имущества 

(ГО и РФ)

116 Запрос ценовых 

предложений

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

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

27 01 Услуга 531012.200.000001
Тіркелген поштаны жөнелту 

қызметі

Услуги по пересылке 

регистрируемых почтовых 

отправлений

Тіркелген почта жөнелтімдерін 

жөнелту қызметі (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 3 678 125,00 3 678 125,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

28 01 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 1 841 393,14 1 841 393,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

29 01 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 6 206 000,00 6 206 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

30 01 Услуга 749020.000.000114

Нормативтік/анықтамалық/техник

алық ақпарат/құжаттаманы 

жаңарту/қамтамасыз ету қызметі

Услуги по 

актуализации/обеспечению 

нормативной/справочной/техниче

ской 

информацией/документацией

Нормативтік/анықтамалық/техник

алық ақпаратты 

өзектілендіру/олармен 

қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер (даярлау, түзету, 

құрастырудан басқасы)

Услуги по 

актуализации/обеспечению 

нормативной/справочной/техниче

ской 

информацией/документацией 

(кроме 

разработки/корректировки/состав

лению)

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 

госзакупок

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 910,71 267 910,71 10 Октябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

31 01 Услуга 749013.000.000010

Экология аумағында есептіліктер 

мен ұқсас құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сүйе

мелдеу/құрастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по 

подготовке/верификации/сопрово

ждению/составлению в области 

экологии отчетов и аналогичных 

документов

Экология аумағында есептіліктер 

мен ұқсас құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сүйе

мелдеу/құрастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по 

подготовке/верификации/сопрово

ждению/составлению в области 

экологии отчетов и аналогичных 

документов

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

1 250 000,00 250 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

32 01 Услуга 620920.000.000021

Тауарлардың, жұмыстардың 

және қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

Единый номенклатурный 

справочник товаров, работ и 

услуг

Тауарлардың, жұмыстардың 

және қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

Единый номенклатурный 

справочник товаров, работ и 

услуг

Тауарлардың, жұмыстардың 

және қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

Единый номенклатурный 

справочник товаров, работ 

и услуг

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 105 000,00 105 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

33 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 333 648,21 333 648,21 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

34 01 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 3 000 000,00 3 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

35 01 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
1 348 214,29 348 214,29 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

36 01 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 2 800,00 84 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

37 01 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

22 Электронный 

магазин

бутылка                                                                                             

1 400 877,62 1 228 668,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

38 01 Товар 205210.900.000015 Герметик Герметик силиконды силиконовый
Санитарлық силикон 310 ml 

түссіз

Силикон санитарный 310 

ml бесцветный

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

20 1 500,00 30 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

39 01 Товар 222121.500.000063 Кеңірдектенген құбыр Труба гофрированная унитазға арналған, ағызу для унитаза, сливная унитазға арналған, ағызу для унитаза, сливная
22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

30 1 500,00 45 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

40 01 Товар 222319.990.000022 Дюбел Дюбель полипропиленді полипропиленовый дюбель-шеге 6 х 60 дюбель-гвоздь 6 х 60
22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

10 937,50 9 375,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

41 01 Товар 222319.990.000022 Дюбел Дюбель полипропиленді полипропиленовый дюбель-шеге 8 х 60 дюбель-гвоздь 8 х 60
22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

10 1 071,42 10 714,20 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

42 01 Товар 203011.900.000001 Бояу Краска маркасы ВД-АК-111 марка ВД-АК-111 Бояу эмульсиялы Краска водоэмульсионная
22 Электронный 

магазин

литр                                                                                                

625 308,00 192 500,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

43 01 Товар 222312.700.000002 Қақпақ-орындық Крышка-сиденье унитазға арналған, пластик для унитаза, пластиковая Қақпақ-орындық. ақ түсті
Крышка-сиденье цвет 

белый

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

10 3 200,00 32 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

44 01 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

22 Электронный 

магазин

рулон                                                                                               

40 148,00 5 920,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

45 01 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

22 Электронный 

магазин

Лист
10 2 600,00 26 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

46 01 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

22 Электронный 

магазин

Лист
10 2 100,00 21 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



47 01 Товар 329111.530.000000 Сыпырғыш Метла жинау үшін для уборки
Айналаны тазалауға арналған 

сабы бар чий сыпырғыш 

метла чий с черенком для 

уборки территории

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

25 3 750,00 93 750,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

48 01 Товар 243311.300.000005 Болат пішін Профиль стальной төбе, биіктігі 50 дейін потолочный, 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 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

49 01 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 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

50 01 Товар 259924.000.000009 Жиектеме Рамка фотосурет үшін для фотографий Құрмет грамоталарына арналған
Предназначена для 

почетных грамот

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

50 1 741,08 87 054,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

51 01 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 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

52 01 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                                                                                               

40 7 000,00 280 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

53 01 Товар 222929.900.000005 Тақтайша Табличка ақпараттық, пластикалық 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 2 800,00 224 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

54 01 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. По краям 

закреплена железная 

втулка с накидной гайкой.

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

50 780,00 39 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

55 01 Товар 222129.300.000005 Шланг Шланг қоспалауыш үшін, икемді для смесителя, гибкий
Икемді араластырғыш шланг 

60см

Гибкий шланг смесителя 

60 см

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

70 520,00 36 400,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

56 01 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 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

57 01 Товар 203022.550.000005 Шпатлевка Шпатлевка Гипстік Гипсовая Шпатлевка гипстік Шпатлевка гипсовая
22 Электронный 

магазин

килограмм                                                                                           

5 3 120,00 15 600,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

58 01 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 2 400 000,00 2 400 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

59 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

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

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

60 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 714 285,71 714 285,71 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

61 01 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                                                                                                

5 000 162,50 812 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 100

62 01 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                                                                                                

4 500 162,50 731 250,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 100

63 01 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                                                                                                

2 000 162,50 325 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 100

64 01 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                                                                                                

5 000 162,50 812 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 100

65 01 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                                                                                                

11 000 162,50 1 787 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 100

66 01 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                                                                                                

4 500 162,50 731 250,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 100

67 01 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                                                                                                

4 500 162,50 731 250,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 100

68 01 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                                                                                                

4 500 162,50 731 250,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

271010000 100

69 01 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                                                                                                

4 000 162,50 650 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 100

70 01 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                                                                                                

4 000 162,50 650 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 100

71 01 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                                                                                                

5 000 167,00 835 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

391010000 100

72 01 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                                                                                                

4 000 162,50 650 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

431010000 100

73 01 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                                                                                                

4 000 162,50 650 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 100



74 01 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                                                                                                

5 000 162,50 812 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 100

75 01 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                                                                                                

5 100 167,00 851 700,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

591010000 100

76 01 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                                                                                                

5 000 162,50 812 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 100

77 01 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                                                                                                

5 000 162,50 812 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 100

78 01 Товар 192026.510.000000 Дизель отыны Топливо дизельное жазғы летнее Жаздық дизельді жанармайы Дизтопливо летнее 117 Тендер

литр                                                                                                

3 300 267,86 883 938,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 100

79 01 Товар 192026.510.000001 Дизель отыны Топливо дизельное қысқы зимнее Қысқы дизельді жанармайы Дизтопливо зимнее 117 Тендер

литр                                                                                                

250 361,61 90 402,50 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 100

80 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 410 912,57 410 912,57 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 100

81 01 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 құралдарының 

жүргізушілері үшін жылдық 

рұқсаттаманы (пластикті) 

дайындау және беру.

Изготовление и выдача 

годового пропуска 

(пластикового) для 

водителей транспортных 

средств, следующих по 1 

(первой) линии к зданию 

пассажирского терминала 

для высадки/посадки 

пассажиров.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 356 000,00 356 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

82 01 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

Работа
1 450 000,00 450 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

83 01 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

Работа
1 204 464,29 204 464,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

84 01 Услуга 749020.000.000011

Автомобиль көлігі иелерінің 

азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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 транспорта

БК және РФ втокөліктерін 

міндетті сақтандыру

Обязательное страхование  

автотранспорта ГО и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 523 478,57 523 478,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 100

85 01 Услуга 749020.000.000017

Залалдан мүлікті сақтандыру 

(автомобиль, теміржол, әуе, су 

көлігін, жүктерді сақтандырудан 

басқа) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по страхованию 

имущества от ущерба (кроме 

страхования автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, 

водного транспорта, грузов)

Зияннан мүлікті сақтандыру 

бойынша қызметтер 

(автомобиль, теміржол, әуе, су 

көлік, жүкті сақтандырудан 

басқа)

Услуги по страхованию 

имущества от ущерба (кроме 

страхования автомобильного, 

железнодорожного, воздушного, 

водного транспорта, грузов)

Мүлікті сақтандыру бойынша 

қызметтер

Услуги по страхованию 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 5 719 200,00 5 719 200,00 03 Март

в течение 12 

календарных месяцев с 

даты ¶подписания 

договора

751110000 100

86 01 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 6 000 000,00 6 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

87 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 1 071 428,57 1 071 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

88 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 315 446,79 315 446,79 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

89 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету қызметі Услуги по водоснабжению

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 1 071 428,57 1 071 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

90 01 Услуга 381129.000.000000

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/материа

лдарды шығару (жинау) бойынша 

қызметтер

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материалов

зиянсыз 

қалдықтарды/мүліктерді/материа

лдарды шығару (жинау) 

қызметтері

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материалов

Қоқыстарды шығару қызметтері
Услуги по вывозу (ТБО) 

твердых бытовых отходов

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 982 142,86 982 142,86 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

91 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 6 989 240,52 6 989 240,52 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

92 01 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 

договора

Одна услуга

1 8 206 285,71 8 206 285,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

93 01 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

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

117 Тендер
Одна услуга

1 24 485 912,50 24 485 912,50 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

94 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

15 193,67 2 905,05 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

95 01 Товар 257330.300.000002 Кілт Ключ сомын, ажырамалы гаечный, разводной Тетікті бұрайтын кілт. Трубаға Ключ трубный
22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 4 783,92 9 567,84 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

96 01 Товар 141211.290.000016 Костюм Костюм

жалпы өндірістік ластан және 

механикалық әсерлерден қорғау 

үшін, ерлер, химиялық 

талшықтары бар мақталы 

қағаздан жасалған

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 

мужской, из хлопчатобумажной 

ткани с химическими волокнами

Костюм - жаз. Үш қызметкерге 

арналған өлшемдер мен логотип 

тапсырыс берушімен келісіледі.

Костюм летний. Размеры и 

логотип по согласованию с 

Заказчиком 

22 Электронный 

магазин

комплект                                                                                            

7 16 071,42 112 499,94 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

97 01 Товар 141211.290.000016 Костюм Костюм

жалпы өндірістік ластан және 

механикалық әсерлерден қорғау 

үшін, ерлер, химиялық 

талшықтары бар мақталы 

қағаздан жасалған

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 

мужской, из хлопчатобумажной 

ткани с химическими волокнами

Костюм қысқы, үш жұмысшыға 

тапсырыс берушімен келісілген 

өлшемдер мен логотип.

Костюм зимний.Размеры и 

логотип по согласованию с 

Заказчиком 

22 Электронный 

магазин

комплект                                                                                            

3 28 571,42 85 714,26 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

98 01 Товар 257330.930.000018 Круглогубцылар Круглогубцы кертіктермен с насечками

 Майыстырылған ұзын тістеуіктер 

200 мм Қатынау қиын жерлерде 

және нүктелі механикада жұмыс 

жасауға арналған. Ерекшеліктері - 

1000 В дейінгі кернеумен жұмыс 

жасауға арналған; - қармайтын 

губкаларды ию бұрышы: 40°

 Длинногубцы изогнутые 

200 мм. Предназначены 

для работ в 

труднодоступных местах и 

в точной механике. 

Особенности - для работы 

под напряжением до 1000 

В; - угол изгиба захватных 

губок: 40°

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

3 5 093,20 15 279,60 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



99 01 Товар 257330.550.000004 Балға Молоток ұсталық слесарный
Соғылған зілбалға, ағаш тұтқа, 

1000г

Кувалда 

кованая,деревянная 

рукоятка, 1000г

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

3 2 500,00 7 500,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

100 01 Товар 259413.900.000031 Құрал-саймандар жинағы Набор инструментов электромеханик үшін для электромеханика
Құрал-саймандар жинағы 

электромеханик үшін

Набор инструментов для 

электромеханика

22 Электронный 

магазин

набор                                                                                       

1 47 643,75 47 643,75 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

101 01 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

22 Электронный 

магазин

набор                                                                                       

1 58 303,57 58 303,57 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

102 01 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

22 Электронный 

магазин

набор                                                                                       

3 2 187,50 6 562,50 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

103 01 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 - №1,№2,№3 

өлшемдері 3х0,5 4х0,7 5х0,8 6х1, 

0 8х1,25 10х1

Комплектация: 32 

предмета - плашки 7шт. 

3х0,5 4х0,7 5х0,8 6х1,0 

8х1,25 10х1,5 12х1,75 . 

Метчики 7 комплектов-

№1,№2,№3 с размерами 

3х0,5 4х0,7 5х0,8 6х1,0 

8х1,25 10х

22 Электронный 

магазин

набор                                                                                       

2 32 063,39 64 126,78 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

104 01 Товар 259413.900.000006 Бұрауыштар жинағы Набор отверток диэлектрлік диэлектрические Бұрауыштар жинағы, диэлектрлік
Набор отверток 

диэлектрические. 

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

3 10 040,88 30 122,64 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

105 01 Товар 257330.630.000000 Бұрағыштар жинағы Набор отверток әмбебап универсальный
Бұрауыштар жинағы, 

универсалдық

Набор отверток 

универсальные

22 Электронный 

магазин

набор                                                                                       

3 3 032,14 9 096,42 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

106 01 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)

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

3 2 986,60 8 959,80 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

107 01 Товар 257330.850.000000 Қысқыш Тиски слесарлық слесарные

Тиски универсальные 

реверсивные верстачные, губки 

165 мм

Тиски универсальные 

реверсивные верстачные, 

губки 165 мм

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

1 66 000,00 66 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

108 01 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)

Fortinet ақпараттық қауіпсіздік 

фабрикасы бағдарламалық-

аппараттық кешенін техникалық 

және лицензиялық қолдау 

бойынша қызметтер

Услуги по технической и 

лицензионной поддержке 

программно-аппаратного 

комплекса Фабрика 

информационной 

безопасности Fortinet

117 Тендер

штука                                                                                               

1 24 250 327,68 24 250 327,68 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

109 01 Услуга 801019.000.000010
Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

DLP құпия ақпараттың жария 

болуын болдырмау жүйесі үшін 

лицензияны ұзарту жүйесі

DLP система продление 

лицензии для системы 

предотвращения утечки 

конфиденциальной 

информации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 21 209 748,21 21 209 748,21 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

110 01 Услуга 582950.000.000001	

 Құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтері

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального

Лицензиаттың ЭЕМ аталған 

бағдарламалық  жасақтамасын 

пайдалануға құқық беретін 

құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтер. Бұл 

жағдайда лицензиат қандай да 

бір авторлық немесе мүліктік 

құқықты иеленбейді

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального, 

которые дают право 

использовать данное 

программное обеспечение на 

ЭВМ лицензиата. При этом 

лицензиат не получает каких-

либо авторских или имуществен

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 4 728 799,11 4 728 799,11 02 Февраль

в течение 15 рабочих 

дней с даты 

подписания договора

751110000 0

111 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 12 849 000,00 12 849 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

112 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Нұрлытау БО ғимаратты күзету 

қызметтері

Услуги охраны здания в 

БЦ Нурлытау
117 Тендер

Одна услуга

1 4 169 981,58 4 169 981,58 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

113 01 Услуга 639910.000.000005
Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов 

и аналогичное

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 2 000 000,00 2 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

114 01 Услуга 639910.000.000005
Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов 

и аналогичное

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 1 071 216,07 1 071 216,07 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

115 01 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 

собранных/обработанных 

сведений)

Кредиттік бюроның қызметтері Услуги кредитного бюро
116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

116 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету¶

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 741 147,32 741 147,32 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

117 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 900 222,45 1 900 222,45 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

118 01 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 60 714,29 60 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

119 01 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 кейінгі 

абоненттік төлемдерді жасау 

қызметтері 

Абонентская плата за 

предоставление сервиса 

автоматизированной 

рейтинговой модели 

оценки клиентов Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 13 068 000,00 13 068 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



120 01 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

117 Тендер

Одна услуга

1 3 000 000,00 3 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

121 01 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 

договора

Одна услуга

1 7 260 000,00 7 260 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

122 01 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 17 557 836,00 17 557 836,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

123 01 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 міндетті 

төлемдердің дұрыс есептелуін, 

толық және уақтылы төленуін, 

салық жеңілдіктерін қолданудың 

негізділігін тексеру.

Оказание 

консультационных услуг по 

правильности ведения 

налогового учета 

предприятия. Проверка 

правильности исчисления, 

полноты и 

своевременности уплаты 

налогов и других 

обязательных платежей в 

бюджет, обоснованности 

применения налоговых 

льгот.

117 Тендер

Одна услуга

1 10 714 285,71 10 714 285,71 10 Октябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 30

124 01 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 

договора

Одна услуга

1 24 750 000,00 24 750 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

125 01 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 

договора

Одна услуга

1 21 214 285,71 21 214 285,71 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

126 01 Услуга 743011.000.000000 Аудару қызметтері Услуги переводческие Аудару қызметтері Услуги переводческие

Халықаралық серіктестер 

қызметкерлерінің 

тағылымдамаларында (ағылш.-

рус, ағылш. - ағылш.) бірізді 

аударма қызметтерімен 

қамтамасыз ету. Жыл бойы 20 

күн

Обеспечение услугами 

последовательного 

перевода (англ-рус, рус - 

англ) на стажировках 

работников 

международных 

партнеров. 20 дней в 

течение года

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 339 285,71 1 339 285,71 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

127 01 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 1 267 533,96 1 267 533,96 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

128 01 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 7 739 400,00 7 739 400,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

129 01 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

 БК Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету СП ГО и РФ
117 Тендер

Одна услуга

1 21 373 032,44 21 373 032,44 01 Январь
с 01.01.2022 г. по 

31.12.2022 г.
751110000 0

130 01 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 

қызметтер

Услуги по организации 

доступа к сети Интернет 

на роутерах и планшетных 

компьютерах работников 

организации

117 Тендер

Одна услуга

1 2 261 250,00 2 261 250,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

131 01 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 2 589 456,84 2 589 456,84 01 Январь
с 01.01.2022 г. по 

31.12.2022 г.
751110000 0

132 01 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 2 400 000,00 2 400 000,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

133 01 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

1 803 571,00 803 571,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

134 01 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» 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 98 214,29 98 214,29 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

135 01 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 авторских и 

имущественных прав

Авторлық құқық және мүліктік 

құқықтары жоқ, лицензиялар 

туралы-қайраңында бағдарлама 

қолданбасын алу  

«1CБитрикс24» (Лицензия 

Энтерпрайз) .

Услуги по лицензированию 

готового программного 

обеспечения прикладного 

«1CБитрикс24» (Лицензия 

Энтерпрайз) 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 748 884,00 748 884,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

136 01 Услуга 582950.000.000001	

 Құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтері

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального

Лицензиаттың ЭЕМ аталған 

бағдарламалық  жасақтамасын 

пайдалануға құқық беретін 

құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтер. Бұл 

жағдайда лицензиат қандай да 

бір авторлық немесе мүліктік 

құқықты иеленбейді

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального, 

которые дают право 

использовать данное 

программное обеспечение на 

ЭВМ лицензиата. При этом 

лицензиат не получает каких-

либо авторских или имуществен

Office 365 лицензияларын сатып 

алу қызметтері

Услуги приобретения 

лицензий Office 365

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 11 538 450,00 11 538 450,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

137 01 Услуга 582950.000.000001	

 Құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтері

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального

Лицензиаттың ЭЕМ аталған 

бағдарламалық  жасақтамасын 

пайдалануға құқық беретін 

құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтер. Бұл 

жағдайда лицензиат қандай да 

бір авторлық немесе мүліктік 

құқықты иеленбейді

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального, 

которые дают право 

использовать данное 

программное обеспечение на 

ЭВМ лицензиата. При этом 

лицензиат не получает каких-

либо авторских или имуществен

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 3 672 000,00 3 672 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

138 01 Услуга 582950.000.000001	

 Құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтері

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального

Лицензиаттың ЭЕМ аталған 

бағдарламалық  жасақтамасын 

пайдалануға құқық беретін 

құрылғылы бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану 

құқығына лицензия ұсыну 

жөніндегі қызметтер. Бұл 

жағдайда лицензиат қандай да 

бір авторлық немесе мүліктік 

құқықты иеленбейді

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования  программного 

обеспечения инструментального, 

которые дают право 

использовать данное 

программное обеспечение на 

ЭВМ лицензиата. При этом 

лицензиат не получает каких-

либо авторских или имуществен

Лицензия (Creative Cloud) 2 дана. 

Графикалық редактор

Лицензия (Creative Cloud) 2 

шт. Графический редактор

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 102 464,30 1 102 464,30 06 Июнь

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

139 01 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

1 750 357,14 750 357,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



140 01 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 23 944 131,25 23 944 131,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

141 01 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 8 500 000,00 8 500 000,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

142 01 Услуга 331319.100.000001

Желілер және байланыс 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

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 10 487 507,14 10 487 507,14 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

143 01 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)

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

предложений

штука                                                                                               

12 305 670,00 3 668 040,00 07 Июль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

144 01 Товар 262018.900.000006 Көп функциялық құрылғы
Устройство 

многофункциональное
лазерлік баспа печать лазерная Көп функциялық құрылғы

Многофункциональное 

устройство

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

11 864 909,97 9 514 009,67 05 Май

в течение 120 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

145 01 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 

договора

Одна услуга

1 26 496 800,00 26 496 800,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

146 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

17 8 035,71 136 607,07 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

147 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 12 053,57 24 107,14 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

148 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 3 571,42 17 857,10 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

149 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 3 571,42 17 857,10 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

150 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 24 107,14 48 214,28 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

151 01 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
22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

30 32 000,00 960 000,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

152 01 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 2 678,57 53 571,40 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

153 01 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 2 678,57 1 687 499,10 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

154 01 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 12 767,85 1 276 785,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

155 01 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 39 687,50 2 698 750,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

156 01 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 80 714,28 1 372 142,76 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

157 01 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 80 714,28 1 372 142,76 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

158 01 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 80 714,28 1 372 142,76 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

159 01 Товар 262040.000.000282 Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE 

C5535i КФҚ тонер-картридж 

(Black)

Тонер-картридж к МФУ 

Canon imageRUNNER 

ADVANCE C5535i (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

2 86 160,71 172 321,42 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

160 01 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                                                                                               

2 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

161 01 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                                                                                               

2 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

162 01 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                                                                                               

2 105 089,28 210 178,56 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

163 01 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 3 125,00 75 000,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

164 01 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 98 839,28 395 357,12 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

165 01 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 29 004,46 29 004,46 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

166 01 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 33 660,71 33 660,71 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

167 01 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 33 660,71 33 660,71 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0



168 01 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 33 660,71 33 660,71 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

169 01 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 40 256,25 40 256,25 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

170 01 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 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

171 01 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 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

172 01 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                                                                                               

1 105 982,14 105 982,14 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

173 01 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 95 535,71 95 535,71 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

174 01 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                                                                                               

2 105 982,14 211 964,28 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

175 01 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                                                                                               

1 105 982,14 105 982,14 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

176 01 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 50 357,14 50 357,14 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

177 01 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 3 839,28 153 571,20 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

178 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

40 4 375,00 175 000,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

179 01 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 20 000,00 600 000,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

180 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 42 857,14 85 714,28 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

181 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 7 589,28 37 946,40 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

182 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 36 607,14 183 035,70 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

183 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

17 21 428,57 364 285,69 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

184 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 4 017,85 20 089,25 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

185 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 12 053,57 24 107,14 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

186 01 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

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

5 111 607,14 558 035,70 02 Февраль

в течение 45 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

187 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию 

печатных устройств

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 375 000,00 375 000,00 08 Август

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

188 01 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 2 588 000,00 2 588 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

189 01 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

1 400 000,00 400 000,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

190 01 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

1 113 161 456,80 113 161 456,80 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

191 01 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 

договора

Одна услуга

1 2 834 832,00 2 834 832,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

192 01 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 

договора

Одна услуга

1 6 237 016,71 6 237 016,71 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

193 01 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¶видеокон

ференцсвязи посредством 

ZOOM

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 232 000,00 1 232 000,00 08 Август

в течение 15 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

194 01 Услуга 620920.000.000016

Әрдайым Интернет желісінде 

орналасқан серверде ақпаратты 

физикалық орналастыруға 

арналған есептеу қуаттарын 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

вычислительных мощностей для 

физического размещения 

информации на сервере, 

постоянно находящемся в сети 

Интернет

Үнемі Интернет желісіндегі 

серверде жеке ақпарат енгізу 

үшін есептеуіш қуатпен қамту 

(хостинг)

Предоставление 

вычислительных мощностей для 

физического размещения 

информации на сервере, 

постоянно находящемся в сети 

Интернет (хостинг)

Хостинг қызметтері Услуги хостинга 
116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 880 139,00 1 880 139,00 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
751110000 0

195 01 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 

предпринимателей

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 6 410 714,29 6 410 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г.

751110000 0



196 01 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 6 713 575,89 6 713 575,89 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г.

751110000 0

197 01 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 төлем

Плата за голосовой трафик 

(входящие звонки) на 

короткий номер операторов 

сотовой связи, включая 

ежемесячную абонентскую 

плату

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 3 971 717,86 3 971 717,86 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г.

751110000 0

198 01 Услуга 639910.000.000005
Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов 

и аналогичное

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов 

и аналогичное

Аймақтық филиалдарда "Құпия 

сатып алушы" ситуациялық 

тексерулер жүргізу қызметтері

Услуги проведения 

ситуационных проверок 

"Тайный покупатель" в 

Региональных филиалах

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 865 450,00 865 450,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г.

751110000 0

199 01 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
117 Тендер

Одна услуга
1 48 286 607,14 48 286 607,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

200 01 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                                                                                               

1 500 1 000,00 1 500 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

201 01 Товар 172312.500.000001 Ашықхат Открытка құттықтау поздравительная
Конверті бар VIP құттықтау 

ашықхаты

Открытка поздравительная 

VIP с конвертом

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

100 2 500,00 250 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

202 01 Работа 960919.900.000000

Сувенирлік/имидждік / 

атрибуттық өнімдерді дайындау 

бойынша жұмыстар

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутн

ой продукции

Кәдесый/бейнелік/атрибуттық 

және ұқсас бұйымдар жасау 

жұмыстары

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутн

ой и аналогичной продукции

Қордың логотипі бар өнімдерді 

шығару бойынша жұмыс

Работы по изготовлению 

продукции с логотипом 

Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений

Работа
1 8 928 571,43 8 928 571,43 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

203 01 Услуга 591113.000.000001

Бейнесюжеттер, роликтер және 

ұқсас бейнежазбаларды 

дайындау/жасау/шығару 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по 

подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и 

аналогичных видеозаписей

Бейнесюжеттер, роликтер және 

ұқсас бейнежазбаларды 

дайындау/жасау/шығару 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по 

подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и 

аналогичных видеозаписей

"Даму" Қорының 

бағдарламалары жайында 

бейнеролик дайындау

Услуги по производству 

видеороликов о 

программах и 

деятельности Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 3 000 000,00 3 000 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

204 01 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 26 785 715,00 26 785 715,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

205 01 Услуга 592021.000.000000
Радиобағдарламалар жасау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по производству 

радиопрограмм

Радиобағдарлама өндіру 

бойынша қызметтер

Услуги по производству 

радиопрограмм

Қорының бағдарламалары 

жайында аудиоролик дайындау

Производство 

аудиороликов о 

программах Фонда 

116 Запрос ценовых 

предложений

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

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

206 01 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 жүргізу қызметі

Услуги по проведению 

исследования оценки 

доверия и 

удовлетворенности 

субъектов микро, малого и 

среднего 

предпринимательства 

деятельностью Фонда 

«Даму»

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 2 589 285,71 2 589 285,71 01 Январь

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

207 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 4 800 000,00 4 800 000,00 09 Сентябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

208 01 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 

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

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 5 354 780,36 5 354 780,36 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года 

751110000 30

209 01 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 2 678 571,43 2 678 571,43 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года 

751110000 0

210 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

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 2 000 000,00 2 000 000,00 10 Октябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

211 01 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

1 126 808 200,00 126 808 200,00 07 Июль

в течение 12 

календарных месяцев с 

даты подписания 

договора

751110000 70

212 01 Услуга 841311.000.000001
Персонал/қызметкерлерді оқыту 

қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту 

(үйрету/тренингтер/дайындау/қай

та дайындау/біліктілігін 

жоғарылату) бойынша қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/п

ереподготовке/повышению 

квалификации)

Кадрларды даярлау және 

қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру

Подготовка кадров и 

повышение квалификации 

сотрудников 

117 Тендер

Одна услуга

1 43 750 000,00 43 750 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

213 01 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, получение 

доступа и др.)

Ақпараттық ресурстарға 

қолжетімділікті ұсыну бойынша 

қызметтер (пайдаланушыларды 

сертификаттау, қолжетімділікті 

алу және т.б.)

Услуги по предоставлению 

доступа к 

информационным 

ресурсам (сертификация 

пользователей, получение 

доступа и др.)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 2 500 000,00 2 500 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

214 01 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 5 000,00 3 125 000,00 08 Август

в течение 15 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

215 01 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

Қызметкерлердің еңбек 

(қызметтік) міндеттерін 

орындауы кезінде олардың өмірі 

мен денсаулығына зиян 

келтіргені үшін жұмыс берушінің 

азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру

Страхование гражданско-

правовой ответственности 

работадателя за 

причинение вреда жизни и 

здоровью работникам при 

исполнении ими трудовых 

(служебных) обязанностей

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 3 562 576,45 3 562 576,45 07 Июль

в течение 12 

календарных месяцев с 

даты подписания 

договора

751110000 100

216 01 Услуга 702212.000.000001
Қаржылық кеңес берулер 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по финансовым 

консультациям

Қаржылық консультанттар 

бойынша қызметтер

Услуги по финансовым 

консультациям

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілеріне арнайы 

мақсаттағы аудит

Аудит спец. назначения 

субъектов 

квазигосоударственного 

сектора

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 3 465 249,82 3 465 249,82 07 Июль
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
751110000 0

217 01 Услуга
Статистикалық мәліметтерді 

ұсыну қызметтері

Услуги по предоставлению 

статистических данных

Статистикалық мәліметтерді 

ұсыну қызметтері

Услуги по предоставлению 

статистических данных

Статистикалық деректерді ұсыну 

жөніндегі қызметтер (кредиттік 

бюроның деректер базасы 

негізінде ақпарат беру)

Услуги по предоставлению 

статистических данных 

(предоставление 

информации на основании 

базы данных кредитного 

бюро)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 13 680 000,00 13 680 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
751110000 0

218 01 Услуга 181219.900.000003
Кітаптарды басып шығару 

бойынша қызметтер
Услуги по печатанию книг Кітап басып шығару қызметтері Услуги по печатанию книг Аналитикалық кітап шығару

Выпуск аналитической 

книги

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 3 500 000,00 3 500 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



219 01 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 

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 

дайындау және оларды 

орналастыру, бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау 

қызметтері

Услуги по подготовке 

информационных 

материалов и 

размещению, публикации 

их в средствах массовой 

информации 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 5 240 000,00 5 240 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

220 01 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
Ақпарат ленталарға жазылу

Услуги по подписке на 

информационные ленты

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 652 800,00 652 800,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

221 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 1 200 047,62 1 200 047,62 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

222 01 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 3 000 000,00 3 000 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

223 01 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 

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 

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 3 928 000,00 3 928 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

224 01 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 

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 

дайындау және оларды 

орналастыру, бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау 

қызметтері

Услуги по подготовке 

информационных 

материалов и 

размещению, публикации 

их в средствах массовой 

информации 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 9 807 474,16 9 807 474,16 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

225 01 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 

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 

дайындау және оларды 

орналастыру, бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау 

қызметтері

Услуги по подготовке 

информационных 

материалов и 

размещению, публикации 

их в средствах массовой 

информации 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 5 351 964,29 5 351 964,29 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

226 01 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

1 199 107,14 199 107,14 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

227 01 Товар 172314.500.000002 Кеңсе жабдығына арналған қағаз
Бумага для офисного 

оборудования
формат А4 формат А4 А4 кеңсе  қағаз

Бумага для офисного 

оборудования А4

116 Запрос ценовых 

предложений

пачка
325 1 463,00 475 475,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

228 01 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
1 204 719,64 204 719,64 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

229 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 712 053,57 712 053,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

230 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 2 591 840,28 2 591 840,28 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

231 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 500 000,00 2 500 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

232 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 290 019,64 290 019,64 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

233 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 4 352 677,24 4 352 677,24 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

234 01 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                                                                                             

200 803,57 160 714,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

235 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по 

Акмолинской области

Дезинфекция в здании РФ 

по Акмолинской области

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 35 501,00 35 501,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

236 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

237 01 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
1 393 214,29 393 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

238 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

239 01 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 90 758,93 90 758,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

240 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

241 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 805 004,47 805 004,47 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

242 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 171 428,57 171 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

243 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 235 714,29 235 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0



244 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

245 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 76 956,00 76 956,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

246 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 137 053,57 137 053,57 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

247 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

248 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 701 497,00 701 497,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

249 01 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 

договора

Одна услуга

1 659 334,00 659 334,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

111010000 0

250 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиямен байланысты 

қызметтер, басып шығару, 

көшіру, түптеу және соған ұқсас 

(визиткалар, ашық хаттар, 

флаерлер және т. б.)

Услуги, связанные с 

полиграфией, печатание, 

копирование, переплет и 

аналогичное (визитки, 

открытки, флаера и т.п.)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 107 142,86 107 142,86 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

251 01 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

350 2 200,00 770 000,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

151010000 0

252 01 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
1 240 000,00 240 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

253 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

254 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 687 491,07 687 491,07 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

255 01 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
1 350 000,00 350 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

256 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 3 959 809,56 3 959 809,56 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

257 01 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                                                                                             

200 600,00 120 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

258 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

1 000 25,00 25 000,00 03 Март

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

151010000 0

259 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 84 977,00 84 977,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

260 01 Услуга 773912.000.000000
Контейнерлерді жалдау бойынша 

қызметтер
Услуги по аренде контейнеров

Контейнерлерді жалға беру 

қызметі
Услуги по аренде контейнеров

Контейнелерді жалға беру 

қызметі

Услуги по аренде 

контейнеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 720 000,00 720 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

261 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

262 01 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 

договора

Одна услуга

1 72 641,00 72 641,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

263 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

264 01 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

1 560 000,00 560 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

265 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

266 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

267 01 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

1 342 857,14 342 857,14 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

268 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 911 397,33 911 397,33 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0



269 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету 

 Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 228 980,00 228 980,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

270 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

271 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 170 400,00 170 400,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

151010000 0

272 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

273 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 490 000,00 490 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

274 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 77 380,94 77 380,94 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

275 01 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
1 487 633,93 487 633,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

276 01 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 59 523,80 59 523,80 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

277 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию 

печатных устройств

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 631 241,07 631 241,07 08 Август

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

191010000 0

278 01 Работа 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

1 500 001,00 500 001,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

279 01 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

260 2 200,00 572 000,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

231010000 0

280 01 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
1 178 571,43 178 571,43 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

281 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

282 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 660 763,94 660 763,94 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

283 01 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды 

және ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға 

және ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизельді генераторларға 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техническое обслуживание 

и ремонт дизель-

генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 321 000,00 321 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

284 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 2 728 096,88 2 728 096,88 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

285 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 1 910 000,00 1 910 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

286 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 366 000,00 366 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

287 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 4 470 901,99 4 470 901,99 01 Январь
с 01.01.2023 г. по 

31.12.2023 г.
231010000 0

288 01 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

22 Электронный 

магазин

бутылка                                                                                             

237 491,07 116 383,59 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

289 01 Товар 274015.990.000048 Люминесцентті шам Лампа люминесцентная цоколь типі G24-d-2, қуаты 24 Вт
тип цоколя G24-d-2, мощность 24 

Вт

Люминесцентті шам, цоколь түрі 

Һ23, қуаты 18 Вт

Лампа люминесцентная, 

тип цоколя Һ23, мощность 

18 Вт

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

100 550,00 55 000,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

231010000 0

290 01 Товар 274025.990.000000 Жарықдиодты лампа Лампа светодиодная

Армстронг төбеге ілінетін жарық 

диодты шам - 48 Вт, жылу түсі - 

6500 К, жарық ағыны 4000 лм

Потолочный светодиодный 

светильник армстронг мощность - 

48 Вт, теплота цвета - 6500 К, 

световой поток 4000 лм

Энергия үнемдейтін шам, цоколь 

түрі Е27, қуаты 15 Вт

Лампа 

энергосберегающая, тип 

цоколя Е 27, мощность 15 

Вт

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

252 1 400,00 352 800,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

231010000 0

291 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Атырау облысы бойынша АФ 

ғимаратында дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ  

по Атырауской области 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 31 471,43 31 471,43 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0



292 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

293 01 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 

договора

Одна услуга

1 89 285,71 89 285,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

294 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

295 01 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

1 348 214,29 348 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

296 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

297 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 266 040,16 1 266 040,16 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

298 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету 

 Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 228 979,46 228 979,46 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

299 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

300 01 Услуга 801019.000.000005

Өрткеқарсы құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа) 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер (қауіпсіздік 

жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету 

қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 25 200,00 25 200,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

301 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

302 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 100 848,00 100 848,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

303 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 139 100,00 139 100,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

304 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

305 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 1 238 750,00 1 238 750,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

306 01 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 

договора

Одна услуга

1 1 442 860,50 1 442 860,50 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

231010000 0

307 01 Работа 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

1 187 500,00 187 500,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

308 01 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
216 2 200,00 475 200,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

309 01 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
1 245 535,71 245 535,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

310 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

311 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 705 357,14 705 357,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

312 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 3 079 027,78 3 079 027,78 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

313 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 410 714,29 2 410 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

314 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

Тұрмыстық 

кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету 

және оларды жөндеу

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 375 000,00 375 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0



315 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері 

(Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша ӨФ)

Услуги охраны здания (РФ 

по Восточно-Казахстанской 

области)

117 Тендер

Одна услуга

1 4 212 181,11 4 212 181,11 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

316 01 Услуга 370012.000.000000

Шұңқырларды/отстойниктерді/се

птиктерді/дәретханаларды 

қалдықтардан тазалау/ілесу 

бойынша қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению отходов 

выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалето

в

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септик

тіердің қалдықтарын төгу/тазарту 

бойынша қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению отходов 

выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалето

в

Ассенизатор машиналық 

қызметтері

Услуги ассенизаторской 

машины

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 160 714,29 1 160 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

317 01 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                                                                                             

200 535,71 107 142,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г.

631010000 0

318 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по 

ВКО г. Оскемен

Дезинфекция в здании РФ 

по ВКО г. Оскемен

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 74 021,00 74 021,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

319 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

320 01 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
1 342 187,50 342 187,50 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

321 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

322 01 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

1 107 142,86 107 142,86 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

631010000 0

323 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

324 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 124 183,04 1 124 183,04 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

325 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

326 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 999,96 207 999,96 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

327 01 Услуга 801019.000.000005

Өрткеқарсы құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа) 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер (қауіпсіздік 

жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Өрт крандарының жұмысқа 

қабілеттілігін және су беруін 

тексеру

Проверка пожарных кранов 

на работоспособность и 

водоотдачу

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 128 571,43 128 571,43 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

328 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

329 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 250 000,00 250 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

330 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

331 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 1 575 057,14 1 575 057,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

332 01 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 

договора

Одна услуга

1 1 575 057,15 1 575 057,15 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

631010000 0

333 01 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

232 2 200,00 510 400,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

751110000 0

334 01 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
1 196 428,57 196 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

335 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 758 928,57 758 928,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

336 01 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

22 Электронный 

магазин

бутылка                                                                                             

300 635,35 190 605,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

337 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Алматы қаласы бойынша АФ 

ғимаратында Дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ 

по г. Алматы

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 25 049,00 25 049,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

338 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

339 01 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

1 690 000,00 690 000,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

340 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0



341 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

342 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

343 01 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

400 2 343,75 937 500,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

710000000 0

344 01 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 1 849 999,82 1 849 999,82 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

345 01 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
1 288 000,00 288 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

346 01 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 5 656,25 5 656,25 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

347 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 125 000,00 1 125 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

348 01 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                                                                                             

140 296,55 41 517,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

349 01 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                                                                                             

40 479,91 19 196,40 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

350 01 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                                                                                             

650 510,00 331 500,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

351 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 000 25,00 50 000,00 03 Март

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

710000000 0

352 01 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
1 440 000,00 440 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

353 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 500,00 267 500,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

354 01 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 құрылымы: радиальды. 

Топтамасы: камерасыз шина. 

Тоғынның номиналды диаметрі: 

17. Қыскы

Автошины 

размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая 

новая  для легковых 

автомобилей. конструкция 

шины: радиальная. 

комплектность: 

бескамерная шина. 

номинальный диаметр 

обода: 17. Зимняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

4 120 000,00 480 000,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

710000000 0

355 01 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 құрылымы: радиальды. 

Топтамасы: камерасыз шина. 

Тоғынның номиналды диаметрі: 

17. Жазгы

Автошины 

размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая 

новая  для легковых 

автомобилей. конструкция 

шины: радиальная. 

комплектность: 

бескамерная шина. 

номинальный диаметр 

обода: 17. Летняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

4 80 000,00 320 000,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

710000000 0

356 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

357 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

358 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 591 611,60 1 591 611,60 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

359 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

360 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 239 286,77 239 286,77 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

710000000 0

361 01 Работа 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

1 267 857,14 267 857,14 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

362 01 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
266 2 200,00 585 200,00 02 Февраль

30 календарных дней с 

даты подписания 

договора

791310000 0

363 01 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 пен арнайы техниканы 

жуу бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехник

и

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 205 357,14 205 357,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0



364 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

365 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 714 285,71 714 285,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

366 01 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                                                                                             

200 625,00 125 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

367 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Санитарлық қызметтер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

и аналогичные)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 26 115,00 26 115,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

368 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

369 01 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 қызметтер

Услуги по оценке 

залогового имущества

116 Запрос ценовых 

предложений

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

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

370 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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 орналастыр

Размещение рекламно 

информационных 

материалов в СМИ

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

371 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметте

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 911 397,32 911 397,32 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

372 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

373 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

791310000 0

374 01 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

216 2 200,00 475 200,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

311010000 0

375 01 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
1 187 500,00 187 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

376 01 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды 

және ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға 

және ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизельді генераторларға 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техническое обслуживание 

и ремонт дизель-

генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 205 357,14 205 357,14 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

377 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 2 456 986,78 2 456 986,78 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

378 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 108 571,43 2 108 571,43 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

379 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт 

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 178 571,43 178 571,43 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

380 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 3 960 808,92 3 960 808,92 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

381 01 Услуга 370012.000.000000

Шұңқырларды/отстойниктерді/се

птиктерді/дәретханаларды 

қалдықтардан тазалау/ілесу 

бойынша қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению отходов 

выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалето

в

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септик

тіердің қалдықтарын төгу/тазарту 

бойынша қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению отходов 

выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалето

в

Ассенизатор машиналық 

қызметтері

Услуги ассенизаторской 

машины

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 133 928,57 133 928,57 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

382 01 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

22 Электронный 

магазин

бутылка                                                                                             

312 501,37 156 427,44 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

383 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Қордың аймақтық 

филиалдарының 

ғимараттарындағы дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ 

по Жамбылской области

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 29 437,00 29 437,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

384 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

385 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

386 01 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

1 821 964,29 821 964,29 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

387 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

388 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 946 861,61 946 861,61 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

389 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 158 322,71 158 322,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0



390 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

391 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 32 180,31 32 180,31 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

392 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 147 321,43 147 321,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

393 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер

Услуги связанные с 

печатанием лифлетов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

394 01 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 

договора

Одна услуга

1 488 325,00 488 325,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

395 01 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 

договора

Одна услуга

1 482 207,47 482 207,47 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

311010000 0

396 01 Работа 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

1 250 000,00 250 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

397 01 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
325 1 463,00 475 475,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

398 01 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
1 240 750,00 240 750,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

399 01 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 5 656,25 5 656,25 03 Март

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

400 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 628 526,79 628 526,79 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

401 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 3 429 802,78 3 429 802,78 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

402 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 589 285,71 2 589 285,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

403 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 248 800,00 248 800,00 05 Май

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

404 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 2 324 000,00 2 324 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

405 01 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                                                                                             

157 700,00 109 900,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

406 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

1 000 5,00 5 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

407 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по 

ЗКО

Дезинфекция в здании РФ 

по ЗКО

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 73 889,00 73 889,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

408 01 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 құрылымы: радиальды. 

Топтамасы: камерасыз шина. 

Тоғынның номиналды диаметрі: 

17. Қысқы

Автошины 

размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая 

новая  для легковых 

автомобилей. конструкция 

шины: радиальная. 

комплектность: 

бескамерная шина. 

номинальный диаметр 

обода: 17. Зимняя  шина.

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

4 58 415,18 233 660,72 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

409 01 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
1 273 750,00 273 750,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

410 01 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
1 178 571,43 178 571,43 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

411 01 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 53 571,43 53 571,43 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

412 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0



413 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 066 040,18 1 066 040,18 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

414 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 280 000,00 280 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

415 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Күзет дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание охранной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 420 000,00 420 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

416 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 150 000,00 150 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

417 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

418 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 240 214,29 240 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

419 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 263 982,14 263 982,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

420 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 807 114,38 807 114,38 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

421 01 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 

договора

Одна услуга

1 1 684 809,11 1 684 809,11 01 Январь

с даты подписания 

договора по 

31.12.2023г.

271010000 0

422 01 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

266 2 200,00 585 200,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

351010000 0

423 01 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
1 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

424 01 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 5 656,25 5 656,25 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

425 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 735 000,00 735 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

426 01 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
1 480 000,00 480 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

427 01 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                                                                                             

300 600,00 180 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

428 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

2 000 7,14 14 280,00 01 Январь

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

351010000 0

429 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

430 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

431 01 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 86 045,00 86 045,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

432 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

433 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 946 861,61 946 861,61 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

434 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

435 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 115 178,57 115 178,57 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0

436 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 257 351,86 257 351,86 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

351010000 0



437 01 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

1 185 709,89 185 709,89 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

г

391010000 0

438 01 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

266 2 200,00 585 200,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

391010000 0

439 01 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
1 198 501,27 198 501,27 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31,12.2023 

г

391010000 0

440 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
391010000 0

441 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 637 755,10 637 755,10 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
391010000 0

442 01 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
1 315 685,71 315 685,71 01 Январь

с даы подписания по 

31,12,2023
391010000 0

443 01 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                                                                                             

200 478,31 95 662,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31,12.2023 

г

391010000 0

444 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Қостанай облысындағы РФ 

ғимаратында дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ 

по Костанайской области 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 22 889,00 22 889,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31,12.2023 

г

391010000 0

445 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

391010000 0

446 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

391010000 0

447 01 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

1 715 561,22 715 561,22 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31,12.2023 

г

391010000 0

448 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания 

договора по 31,12,2023
391010000 0

449 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 195 111,61 1 195 111,61 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31,12,2023
391010000 0

450 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

391010000 0

451 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март
с даты подписания 

договора по 31,12,2023
391010000 0

452 01 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

1 223 214,29 223 214,29 06 Июнь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

453 01 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
1 205 357,14 205 357,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

454 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

455 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 446 428,57 446 428,57 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

456 01 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды 

және ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға 

және ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизельді генераторларға 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техническое обслуживание 

и ремонт дизель-

генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 278 571,43 278 571,43 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

457 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 3 079 027,78 3 079 027,78 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

458 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 1 607 142,86 1 607 142,86 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

459 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 177 678,57 177 678,57 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

460 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 4 392 000,00 4 392 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

461 01 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                                                                                             

200 669,64 133 928,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

462 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

463 01 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
1 178 572,32 178 572,32 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

464 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0



465 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию 

печатных устройств

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 805 004,47 805 004,47 08 Август
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

466 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету 

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 208 999,93 208 999,93 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

467 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

468 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

469 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 147 141,75 147 141,75 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

470 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

471 01 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 

договора

Одна услуга

1 964 251,36 964 251,36 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

472 01 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 

договора

Одна услуга

1 744 025,88 744 025,88 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
431010000 0

473 01 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

1 223 000,00 223 000,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

474 01 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
166 2 200,00 365 200,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

475 01 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
1 107 142,86 107 142,86 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

476 01 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 5 656,25 5 656,25 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

477 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 491 071,43 491 071,43 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

478 01 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                                                                                             

200 540,00 108 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

479 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

1 000 20,00 20 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

480 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Қордың аймақтық 

филиалдарының 

ғимараттарындағы дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ 

по Мангистауской области, 

г. Актау

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 26 033,00 26 033,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

481 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

482 01 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 

договора

Одна услуга

1 72 214,29 72 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

483 01 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
1 139 260,00 139 260,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

484 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

485 01 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

1 580 357,14 580 357,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

486 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

487 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

488 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 840 468,74 840 468,74 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

489 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0



490 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 159 821,43 159 821,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

471010000 0

491 01 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
1 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

492 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

493 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 446 428,57 446 428,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

494 01 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                                                                                             

200 650,00 130 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

495 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Абай облысы филиалды Семей 

қаласында ғимаратты 

дезинфекциялау

Дезинфекция в здании РФ 

по области Абай г. Семей

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 14 425,00 14 425,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

496 01 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
1 160 714,29 160 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

497 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 663 147,33 663 147,33 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

10101000 0

498 01 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

1 446 428,57 446 428,57 07 Июль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

499 01 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

216 2 200,00 475 200,00 02 Февраль

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

331010000 0

500 01 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
1 222 321,43 222 321,43 01 Январь

с даты подписания по 

31.12.2023г
331010000 0

501 01 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 

договора

Одна услуга

1 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

502 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 875 000,00 875 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

503 01 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
1 356 785,71 356 785,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

504 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 1 717 551,17 1 717 551,17 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

505 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 1 607 142,86 1 607 142,86 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

506 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 205 357,14 205 357,14 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

507 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 3 220 911,85 3 220 911,85 01 Январь
с даты подписания по 

31.12.2023г
331010000 0

508 01 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                                                                                             

250 535,71 133 927,50 01 Январь
с даты подписания по 

31.12.2023г
331010000 0

509 01 Товар 222923.200.000011 Стакан Стакан пластик, бір реттік из пластика, одноразовая
Бір реттік пластикалық шыны 200 

мл

Стакан одноразовый 

пластиковый 200 мл

22 Электронный 

магазин

штука                                                                                               

1 000 7,14 7 140,00 05 Май

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

331010000 0

510 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по по 

Алматинской области

Дезинфекция в здании РФ 

по по Алматинской 

области

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 24 645,00 24 645,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

511 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

512 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

513 01 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

1 254 464,29 254 464,29 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

514 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

515 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 017 790,18 1 017 790,18 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0



516 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету 

 Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 192 857,14 192 857,14 01 Январь
с даты подписания по 

31.12.2023г
331010000 0

517 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Күзет дабылдамасына қызмет 

көрсету  

Обслуживание охранно-

пожарной сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 300 000,00 300 000,00 01 Январь
с даты подписания по 

31.12.2023г
331010000 0

518 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

519 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 133 797,75 133 797,75 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

520 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

521 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 857 284,93 857 284,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

522 01 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 

договора

Одна услуга

1 758 929,82 758 929,82 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

331010000 0

523 01 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
1 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

524 01 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 5 656,25 5 656,25 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

525 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 490 000,00 490 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

526 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 77 380,95 77 380,95 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

527 01 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
1 487 633,93 487 633,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

528 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 59 523,82 59 523,82 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

529 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию 

печатных устройств

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 631 241,07 631 241,07 08 Август

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

621010000 0

530 01 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

1 192 455,36 192 455,36 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

531 01 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

266 2 200,00 585 200,00 01 Январь

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

551010000 0

532 01 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
1 209 285,71 209 285,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

533 01 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 5 656,25 5 656,25 10 Октябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

534 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 892 857,14 892 857,14 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

535 01 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
1 535 714,29 535 714,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

536 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 2 786 715,28 2 786 715,28 01 Январь

с 01.01.2023г по 

31.12.2023г
551010000 0

537 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 232 142,86 2 232 142,86 01 Январь
с 01.01.2023г по 

31.12.2023г
551010000 0

538 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 464 285,71 464 285,71 05 Май

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года¶

551010000 0

539 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 6 627 214,56 6 627 214,56 01 Январь
с 01.01.2023г по 

31.12.2023г
551010000 0



540 01 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                                                                                             

200 647,32 129 464,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

541 01 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 құрылымы: радиальды. 

Топтамасы: камерасыз шина. 

Тоғынның номиналды диаметрі: 

17. Жазғы

Автошины 

размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая 

новая  для легковых 

автомобилей. конструкция 

шины: радиальная. 

комплектность: 

бескамерная шина. 

номинальный диаметр 

обода: 17. Летняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений

штука                                                                                               

4 71 205,35 284 821,40 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

542 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

543 01 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

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 39 485,75 39 485,75 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

544 01 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
1 178 571,43 178 571,43 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

545 01 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 АО «Jusan Bank»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 975 000,00 975 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 100

546 01 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 АО «Банк 

ЦентрКредит»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 648 000,00 648 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 100

547 01 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 АО «Народный Банк 

Казахстана»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 560 000,00 560 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 100

548 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

549 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 230 575,89 1 230 575,89 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

550 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 250 000,00 250 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года¶

551010000 0

551 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 214 285,72 214 285,72 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года¶

551010000 0

552 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

553 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 298 969,64 298 969,64 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

554 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

"Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 02 Февраль

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

555 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 1 312 958,93 1 312 958,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

556 01 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 

договора

Одна услуга

1 818 787,50 818 787,50 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

551010000 0

557 01 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

1 183 035,71 183 035,71 06 Июнь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

558 01 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

232 2 200,00 510 400,00 03 Март

в течение 30 

календарных дней с 

даты подписания 

договора

591010000 0

559 01 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
1 220 000,00 220 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

560 01 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 5 656,25 5 656,25 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

561 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 935 000,00 935 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

562 01 Услуга 331411.120.000000

Генераторлық қондырғыларды 

және ұқсас электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға 

және ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизельді генераторларға 

техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу

Техническое обслуживание 

и ремонт дизель-

генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 255 357,14 255 357,14 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

563 01 Услуга 812110.000.000000

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды және ұқсас объектілерді 

жинау бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақ

тарды 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 3 538 940,57 3 538 940,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0



564 01 Услуга 811010.000.000000

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш 

ұстасының, электриктің 

қызметтері)

Услуги по обслуживанию 

здания (услуги дворника, 

плотника, электрика)

117 Тендер

Одна услуга

1 2 328 571,39 2 328 571,39 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

565 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Желдету жүйесіне қызмет 

көрсету және жөндеу

Обслуживание и ремонт 

системы вентиляции

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 53 571,43 53 571,43 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

566 01 Услуга 331218.200.000000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция жүйелері 

мен жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования 

и систем/вентиляционных систем 

и оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  

бытовых кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 205 357,13 205 357,13 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

567 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Дезинфекция в здании РФ по 

СКО 

 Услуги по дезинсекции (не 

связанная с Ковид) 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 95 535,71 95 535,71 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

568 01 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/

людей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой 

организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер

Одна услуга

1 3 208 879,45 3 208 879,45 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

569 01 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                                                                                             

200 442,00 88 400,00 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

570 01 Услуга 702110.000.000002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 574 758,72 574 758,72 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

571 01 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 

договора

Одна услуга

1 51 654,46 51 654,46 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

572 01 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
1 393 303,57 393 303,57 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

573 01 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
1 100 000,00 100 000,00 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

574 01 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

1 500 000,00 500 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

575 01 Услуга 931919.900.000000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

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

1 525 000,00 525 000,00 05 Май
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

576 01 Услуга 960919.900.000008

Жарық 

конструкцияларына/жарықдиодт

ы 

конструкцияларға/жарықдиодты 

экрандарда және ұқсас 

жабдықтар мен конструкцияларға 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию 

световых 

конструкций/светодиодных 

экранов и аналогичного 

оборудования и конструкций

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 конструкций

Жүгіртпе жол бойынша 

техникалық қызмет көрсету 

қызмет көрсету

Услуги по 

техобслуживанию бегущей 

строки

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 183 035,71 183 035,71 04 Апрель
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

577 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және 

қызмет көрсету жөніндегі 

қызметтер

Услуги по ремонту и 

обслуживанию оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 1 017 790,17 1 017 790,17 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

578 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

СҚО бойынша РФ ғимаратында 

Дезинфекция

Дезинфекция в здании РФ 

по СКО

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга
1 107 000,00 107 000,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

579 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 75 000,00 75 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

580 01 Услуга 802010.000.000004

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін 

және ұқаса жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт және күзет дабылдамасына 

қызмет көрсету, және күзету 

мониторингі

Обслуживание охранно-

пожарной сигнализации, и 

охранный монитооринг 

объекта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 334 000,00 334 000,00 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

581 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Баннерлер басып шығаруға 

қатысты қызметтер 

Услуги, связанные с 

печатанием баннеров

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 207 533,62 207 533,62 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

582 01 Услуга 353022.000.000001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

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 

централизованного 

водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану 

қызметі

Услуги по водоснабжению 

и использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга

1 69 642,86 69 642,86 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

583 01 Услуга 181219.900.000005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, мерзімді 

басылымдардан басқа) 

жасау/басып шығару бойынша 

полиграфиялық қызмет 

көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, периодических 

изданий)

Лифлеттер басып шығаруға 

қатысты қызметтер

Услуги, связанные с 

печатанием лифлетов 

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 267 857,14 267 857,14 03 Март
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

584 01 Услуга 353012.200.000001

Коммуналдық-тұрмыстық 

қажеттіліктерге ыстық суды 

(жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

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 

договора

Одна услуга

1 2 508 642,86 2 508 642,86 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

585 01 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 

договора

Одна услуга

1 1 339 285,71 1 339 285,71 01 Январь
с даты подписания 

договора по 31.12.2023
591010000 0

586 01 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
1 223 214,29 223 214,29 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

587 01 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 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 490 000,00 490 000,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0



588 01 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                                                                                             

100 625,00 62 500,00 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

589 01 Услуга 812913.000.000000

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Санитарлық қызметтер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

и аналогичные)

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 10 527,00 10 527,00 04 Апрель

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

590 01 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; 3. қатаң 

жіптермен құжаттарды тігу; 4. 

шет жағын желімдеу; 5. 

парақтарды нөмірлеу; 6. 

Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов 

по краю; 2. удаление 

металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. 

прошивка документов 

суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой 

стороны; 5. нумерация 

листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 77 380,96 77 380,96 06 Июнь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

591 01 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
1 487 633,93 487 633,93 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

592 01 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 59 523,80 59 523,80 01 Январь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

593 01 Услуга 951110.000.000003

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию 

печатных устройств

116 Запрос ценовых 

предложений

Одна услуга

1 631 241,07 631 241,07 08 Август

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

611010000 0

594 01 Услуга 749020.000.000072

Ақпараттыө технология 

аудиттерін жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по проведению аудита 

информационных технологий

Ақпараттыө технология 

аудиттерін жүргізу бойынша 

қызметтер

Услуги по проведению аудита 

информационных технологий

IT аудиті (екі жылда 1 рет 

өткізіледі)

Аудит IT  (проводится 1 

раз в два года)
117 Тендер

Одна услуга
1 8 928 571,42 8 928 571,42 10 Октябрь

с даты подписания 

договора по 31.12.2023 

года

751110000 0

595 01 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 9 514 000,00 9 514 000,00 01 Январь
с 01.01.2023 года по 

31.12.2023 года 
751110000 100

Итого 1 303 137 696,85


