
Орта бийм беру уйымдарында 
бш м  алушыларды * 

тамактандыруды уйымдастыру 
бойынша ережелерше 

5-косымша

"Шыгыс К^азакстан облысы Семей каласыныц бипм бол1мГ’ 
мемлекеттж мекемесшщ «№25 жалпы орта бьшм беретш мектеп» 

коммуналдык мемлекеттж мекемео бьгпм алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша ашык конкурстыц 
конкурска катысуга от1шмдер бар конверттерд1 ашу рэсймшш

№ 1 хаттамасы

Шыгыс Кдзакстан облысы, Семей кал асы,
Жанатай улы Keineci,130
директордыц кабинет 2016 жылгы 25 акпан 10 сагат 00 минут

1. Мынадай курамдаты конкурстык комиссия:

Комиссия торагасы Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс
Кдзакстан облысы Семей каласынын, бш м 
бел1м1" мемлекетт1к мекемес1н1ц «№25 жалпы 
орта 61л1м беретш мектеп» коммуналдык 
мемлекеттж мекемес1н1ц директоры

Комиссия торагасыныц 
орынбасары

Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна - 
"Шыгыс Кдзакстан облысы Семей каласыныц 
бш м  бол1м1" мемлекеттш мекемесшщ «№25 
жалпы орта бш м  берет1н мектеп» 
коммуналдык мемлекеттж мекемесшщ 
директорыныц тэрбие-ici женшдеп
орынбасары

Комиссия мушелерп

Коростова Евгения Валерьевна - «К̂ Р 
Тутынушылардыц кукыгын коргау
Агенгпгшщ ШК.О тутынушылардыц кукыгын 
коргау Департаментшщ Семей калалык 
тутынушылардыц кукыгын коргау
баскармасы» РММ тамак нысандарына жэне 
мектепке дешнп, балалар жэне бипм беру 
мекемелерге санитарлык -  гигиеналык 
кадагалау белшшщ бас маманы



Жунусова Лейла Алифаговна - ата -  аналар 
уйымыньщ терайымы

Кунанбаева Нургул Кенесбековна -  мектеп 
кэсшодак уйымыньщ терайымы

Абенова Нургайша Толешовна -  "Шытыс 
Кдзакстан облысы Семей каласынын бш м 
бел1м1" мемлекеттж мекемесщщ «№25 жалпы 
орта бш м  6epeTiH мектеп» коммуналдык 
мемлекеттж мекемесщщ директордын
эюмшшк-шаруашылык жонщдеп орынбасары

«Шытыс Казакстан облысы Семей каласынын 
каржы бел1мЬ> мемлекеттж мекемесщщ 
коммуналдык мулжке билж ету секторынын, 
инспекторы

2016 ж. 17 акпан айынын №07-06/372 хаты 
непзшде катыспады

Комиссия хатшысы Тлеугабылова Гульназ Мейрамгалиевна -
"Шытыс Казакстан облысы Семей каласынын 
бш м  бол1м1" мемлекеттж мекемесщщ «№25 
жалпы орта бш м  беретш мектеп» 
коммуналдык мемлекеттж мекемесшщ 
ecenuiici

ШКО, Семей каласы, Жанатай улы кошеЛ, 130 мекен -  жайында 
директордын кабинет1нде 2016 жылдьщ 25 акпанында 10 сатат 00 минутта 
конкурска катысуга от1н1мдер бар конверттерд1 ашу рэРмщ журпздь

2. Конкурстык кужаттаманыц KeuiipM eci мынадай элеуетп ешм 
берунллерге бершдк_____________ __________________________________

№ Элеуетп он1м беруш1лерд1н 
толык атауы

Элеуетт1 ен1м беруш1лерд1ц мекен- 
жайы

1 .
Жеке кэсшкер Конысбек Ержан 
Кусман улы

ТПКО, Семей к-, Жомартбаев Kouieci, 
6А

3. Конкурска катысуга епшмдерд! берудщ тупкьлжп мерз!М1 
откеннен кешн конкурска катысуга опшмдерд! усынган элеуетп ешм 
берушшер болган жок*

4. Белпленген мер,з1мде конкурстык епшмдерд1 беруд1ц соцгы 
мерз1м1 откенге дешн конкурстык епшмд! усынган мынадай элеуетп



ешм берушшердщ конкурска катысуга етш1мдер1 (25.02.2016 жылдыц
10.00 -  ге дешн):

№ Элеуетп ешм беруппнщ 
толык атауы

Элеуетт1 ешм берушшердщ 
мекен-жайы

Конкурстык 
отш1мнщ 

беру уакыты

1 .
Жеке KacinKep Конысбек 
Ержан Кусман улы

ШКО, Семей к-, Жомартбаев 
K em eci, 6А

22.02.2016 ж. 
09.16

ашылды жэне конкурстык отЫмдерд! ашу кезшде барлык катысушы жэне 
комиссия конкурска катысуга руксат берген адамдарга жарияланган 
мыналарды камтиды:

1. Жеке кэсшкер ^онысбек Ержан К^усманулы, 11ЩО, Семей каласы, 
Жомартбаев кешеЫ 6А:

• 2016 жылгы 20 акпандагы мемлекетт1к жэне орыс тшдерщдеп ©т1н1мн1ц 
тупнускасы -  6 бетте;

• ЖК «Конысбек Е.К » -тщ нотариалды куэландырылган жеке куэлшщ 
KoniipMeci №024430954 -  1 бетте;

• ЭСК,-мен беютшген жеке кэсэпкердщ мемлекетт1к т1ркеу туралы 
куэлшшщ KoniipMeci. Семей к. Мемлекетпк Kipic баскармасы. TipKey 
мерз1м12009 жылгы 09 маусым №0006360, сериясы 1827 -  1 бетте;

• 2016 жылдыц 29 кантары бойынша сальщ толеуш1н1ц салыктык 
берешегшщ жоцтыгы туралы мэл1мет1н1ц (аньщтама) KouiipMeci -  3 бетте;

• ЖК «Конысбек Е.К,» т1ркеу кужаты. №08-13;
• 2016 ж. 18 акпан кун1 бер1лген мекен-жайы аныктамасы;
• Кеп1лд1кт1к ацшалай жарна туршде конкурска катысуга от1н1мд1 

камтамасыз етуд1 кужатыц растайтын тупнускасы. 2016 ж. 22 акпанныц 
№ 00Гтолемтапсырмасы- 1 бетте;

• 2016 ж. 9 акпандагы №16-107 «Кдзакстан халык баню» АК-нан берешеп 
жоктыгы туралы аныктаманыц тупнускасы -  1 бетте;

• №32 сешмхат KoniipMeci, «Кдзакстан халык 6aHKi» АК, -  1 бетте;
• №33 сешмхат KoniipMeci, «Кдзакстан халык баню» АК, -  3 бетте;
• 2014 ж. 1 шшде куш бершген №0020779 Сапа менеджментшщ сэйкест1к 

сертификатыныц KemipMeci -  1 бетте;
• 2014 ж. 1 шшде куш бершген №0020778 Экологиялык менеджментшщ 

сэйкестж сертификатыныц KoniipMeci -  1 бетте;
• Кызметкерлердщ 61л iKTiniri туралы мэл1меттщ KomipMeci -  7 бетте;
• Е.К,. Крнысбектщ 1994 жылгы 04 наурыздагы ЭВ сериялы №139452 

дипломыныц, 2009 жылгы 31 шшдедеп №0312025 Куэл1пн1ц KomipMeci 
- 1  бетте;

• 2014 жылгы 02 желтоксандагы №0318896 Е.К,. Конысбек куэл1п -  1 
бетте;

• 2015 жылгы 02 карашадагы №0318969 Е.К- К,онысбек куэл1п -  1 бетте;
• Конысбек Е.К- атына АВ №727329 медициналык ютапшасыныц neci 

туралы мэл1мет -  7 бетте;
• 2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы Ty6ipTeri -  2 бетте;
• 2012 жылгы 19 карашада Кумюбек Тогжан Толеугаликызына бершген 

№034249396 жеке бас куэлтнщ , 2013 жылгы 27 маусымдагы ТКБ 
№0357647, 2014 жылгы 30 маусымдагы №0536710 ТКБ дипломыныц, 
2015 жылгы 25 сэу1рдеп №0537228 КБ Сертификатыныц, 2016 жылгы 02 
акпандагы толем туралы туб1ртегшщ, АА №0653210 медициналык



ютапшасыньщ, 2015 жылгы 28 тамыздагы №4 Ецбек шартыныц 
кеплрмелер1 -  17 бетте;

• 2011 жылгы 24 маусымда Е.С. Женсебаевка бершген №031772198 жеке 
бас куэтпнщ , 2015 жылгы 28 акпандагы №0536724 ТКБ дипломыныц, 
2015 жылгы 30 кантардагы КБ №0539337 сертификатыныц, 2016 жылгы 
02 акпандагы толем туралы туб1ртегшщ, АА №1778329 медицинальщ 
к1тапшасыньщ, 2015 жылгы 27 карашадагы №10 Ецбек шартыныц 
кеш1рмелер1 -  15 бетте;

• 2013 жылгы 23 желтоксанда М.Е. Бухарбаевка бершген №036134018 
жеке бас куэлтнщ , 2015 жылгы 28 акпан №0536723 ТКБ дипломыныц, 
2015 жылгы 30 кантардагы КБ №0539335 сертификатыныц, 2016 жылгы 
02 акпандагы толем туралы туб1ртегшщ, АБ №784985 медицинальщ 
ютапшасыньщ, 2015 жылгы 27 карашадагы №9 Ецбек шартыныц 
кеппрмелер1 -  14 бетте;

• 2010 жылгы 12 казанда Г.О. Бальщбаевага бершген №030523418 жеке бас 
куэлплнщ, №404982 Неке кию туралы куэлжтщ, 2005 жылгы 01 
наурыздагы №347525 ДТ дипломыныц, 2014 жылгы 01 кантардагы 
№1082 куэлтнщ , 2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы туб1ртегшщ, 
АА №828675 медицинальщ ютапшасыньщ, 2015 жылгы 28 тамыздагы №3 
Ецбек шартыныц кв1шрмелер1 -  17 бетте;

• 2008 жылгы 18 карашада К.Д. Бектурсуновага бершген №022938436 жеке 
бас куэлтнщ , 1980 жылгы 31 шшдедеп №3989 Аттестаттыц, №391201 
Неке кию туралы куэлжтщ, 2015 жылгы 28 тамыздагы №6 Ецбек 
шартыныц, 2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы туб1ртегшщ, АА 
№130677 медицинальщ ютапшасыньщ квийрмелер1 -  16 бетте;

• 2013 жылгы 19 сэу1рде Г.Д. Ешенгалиевага бершген №034919818 жеке 
бас куэлтнщ , 2011 жылгы 15 желтоксандагы №0246859 КБ сериялы

—  куэлжтщ, 2014 жылгы 03 карашадагы №0318897 КБ сериялы куэлжтш, 
2015 жылгы 22 желтоксандагы №00067 сертификатыныц, 2015 жылгы 28 
тамыздагы №5 Ецбек шартыныц, 2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы 
туб1ртегшщ, АВ №721029 медицинальщ ютапшасыньщ кв1Шрмелер1 -  18 
бетте;

• 2014 жылгы 26 мамырда А.М. Баяндиновага бершген №036846668 жеке 
бас куэлтнщ , 2008 жылгы 26 маусымдагы КББ №0058601 дипломыныц,
2015 жылгы 16 акпанындагы КБ №0287905 КБ сериялы куэлжтш, 2015 
жылгы 22 желтоксандагы №00068 сертификатыныц, 2015 жылгы 28 
тамыздагы №8 Ецбек шартыныц, 2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы 
туб1ртегшщ, АА №0159026 медицинальщ ютапшасыньщ кеш1рмелер1 -  
17 бетте;

• 2006 жылгы 02 тамызда А.М. Сыдыковага бершген №018559739 жеке бас 
куэлтнщ , 2015 жылгы 29 казандагы №7209 (Ж-443) Мурагаттьщ 
аньщтамасыныц, 2015 жылгы 22 желтоксандагы №00066 
сертификатыныц, 2015 жылгы 27 карашадагы №12 Ецбек шартыныц,
2016 жылгы 02 акпандагы толем туралы туб1ртегшщ АВ №780221 
медицинальщ ютапшасыньщ кош1рмелер1 -  15 бетте;

• 2010 жылгы 15 наурызда К.Е. Курмановага бершген №024697058 жеке
% бас куэлтнщ , 2003 жылгы 28 маусымдагы №0255373 КТД дипломыныц,

2005 жылгы 16 шшдедеп №0362001 неке кию туралы куэлжтш, 2015 
жылгы 28 тамыздагы №07 Ецбек шартыныц, 2016 жылгы 02 акпандагы 
толем туралы туб1ртегшщ, АА №0410255 медицинальщ ютапшасыньщ 
кепнрмелер1 -  16 бетте; •



• 2014 жылгы 09 желтоксанда А. Дайрбаевага бершген №037785578 жеке 
бас куэлитнщ, 2015 жылгы 15 желтоксандагы №0318971 сериялы 
куэлжтщ, 2015 жылгы 27 карашадагы №11 Ецбек шартынын,, 2016 жылгы 
02 акпандагы телем туралы туб1ртепн1ц, АА №0666543 медициналык 
ютапшасынын, кеш1рмелер1 -  14 бетте;

• 2009-2015 жж. «№28 ЖОББМ» КММ, «№20 ЖОББДОМ» КММ, «№25 
ЖОББМ» КММ асханаларын жалга алуга мулжЕ жалдау кел1с1м 
шарттарыньщ KemipMeci -  74 бетте;

• 2009 жылгы 30 казандагы ыстык тамактандыру бойынша керсет1лген 
Кызметтердщ актшершщ KemipMeci -  84 бетте;

• Техникалык тапсырма KemipMeci, тарагща мэз1р -  6 бетте;
• Тагамдарды дайындау кезшде жеке куат унемДеуцп жабдьщтардьщ, 

керсетшетш кызметтщ raicTi сапасын камтамасыз ететш ещцрютж курал- 
жабдьщтары колдану туралы кужаттардьщ KemipMeci жэне сертификаттар
-  40 бетте;

• Жеке бакша шаруашылыгынын, болуы туралы кужаттардьщ KemipMeci 
(2015 жылгы 23 казандагы №181804 сату жэне сатып алу келю1м шарты)
-  14 бетте;

• Тамакты дайындаудьщ технологиялык картасы -  56 бетте;
• ЕД. Крнысбек атындагы мамандандырылган келж, FC №00203592 

санитарльщ -  эпидемиологиялык корытындысыньщ кенпрмесшен -  3 
бетте;

• Е.К,. КДнысбектщ FU №061083 журпзу кyэлiгiнiц KemipMeci -  1 бетте;
• Шыгарылатын eHiM сурыпталымынын, то1мшщ KemipMeci -  2 бетте;
• 2015 жылгы 05 кантардагы №00343 Кркысты шыгару, 2015 жылгы 18 

акпандагы №660 дератизациялау, 2015 жылгы 18 акпандагы №660 
дезинфекциялау, 2014 жылгы 25 тамыздагы №60 Kip жуу бойынша 
Kbi3MeTTepiH керсету, сонымен катар тауарды жетюзу бойынша кeлiciм 
шарттарыньщ, кедендж одактын, сэйкестж туралы декларациясыньщ 
кеппрмелер1 -  80 бетте;

• Зерттеу хаттамаларымен 6ipre ещцрютж e3iH-e3i бакылау жоспарынын, 
KemipMeci -  12 бетте;

• Дербес то т  узшд1 кепнрмесшщ KemipMeci -  1 бетте;
• Жумыс пшрлершщ кеппрмелерк алгыс хаттар -  9 бетте;
• 2015 жылгы 4 желтоксаннан «Мемлекеттж сатып алу туралы» КД 

Кукыгына сэйкес курылган, 20.02.2016 жылдьщ мемлекеттж сатып алуга 
ниетшз катысушылардьщ Ti3iMi туралы акпарат -  2 бетте.

Ескерту

Сайыстыц жалпы беттер саны -  603, олар нелпрленген жэне ттл ген .

Конкурстык етЫмдерд! ашу кезшде барлыгына усынылган етЫмдердщ 
барлык кужаттары жарияланды жэне комиссия шецпм1мен конкурска 
катысуга ж5бершдк

Конкурстык етшмдерд! ашу кезшде элеуегп eHiM берушшер катыспады.



Комиссияныц 6ip Mymeci ещцрютш себепке байланысты комиссия 
отырысында болган жок. Комиссия 6 (алты) Kici мелшершде конк^рсты 
етюзуге шеипм кабылдады.

Конкурстык комиссия тератасы:

Конкурстык комиссия 
тератасыныц орынбасары:

Конкурстык комиссия мушелерк

Коростова Е.В. 

Жунусова Л. А. 

Кунанбаева Н.К. 

Абенова Н.Т.

Тлеугабылова Г.М.Конкурстык комиссия хатшысы:


