
Приложение 1 
к Типовой конкурсной 

документации по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся в 

организации среднего образования, а также 
приобретения

товаров, связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся и 

обучающихся в дошкольных 
организациях, организациях 

образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения роди гелей

Перечень
категорий получателей услуги

Конкурс по Коммунальном Государственном Учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №25 Государственного Учреждения Отдел образования г

Семей Восточно Казахстанской области»

№ Наимено вание 
организа тора 

конкурса

Общее 
количество 

получателей 
услуги в 

организации 
образования

Из них Сроки Место Сумма.
обучаю оказания оказания Rbme
щихся, услуги услуги лен
обеспеч ная
ивающи для обеспече |

хся ния бесплат
бесплат ным

ным питанием
питание обучающихся
м за счет за счет
бюджет бюджет ных

ных средств,

____ L

КГУ «Средняя 
общеобразователь 

ная школа №25 
ГУ Отдел 

образования г 
Семей ВКО»

482

средств

154

Подпись руководите; 

(указать Ф.И.О.у!

'I ен гс

С
01.04.2019- 

25.05.2019; с
01.09.2019- 
31.12.2019

мбекова Ж.М. М.П.

Г Семей 
ул

Жанатай 
улы 130

5226144.00



Орта білім беру ұйымдарында 
білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру 
бойынша қызметті немесе 
тауарларды жеткізушіні, 

сонымен қатар мектепке дейінгі 
ұйымдарында, жетім балалар 

мен ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған білім беру 
ұйымдарында тәрбиеленетін 
және білім алатын балаларды 
тамақтандыруды қамтамасыз 
етуге байланысты тауарларды 

берушіні таңдау жөніндегі 
үлгілік конкурстық 

құжаттамаға 
1 -қосымша 

нысан

Көрсетілетін қызметті алушылар санатының тізбесі 
«Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің «№25 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдық
мекемесібойынша конкурс

№ Конкурсты
ұйымдастырушының
атауы

Білім беру
ұйымындағы
көрсетілетін
қызметті
алушылардың
жалпы саны

Оның ішінде
бюджет
қаражаты
есебінен тегін
тамақтандыру
мен
қамтамасыз 
етілетін білім 
алушылар

Қызметті
көрсету
мерзімдері

Қызметті
көрсету
орны

Білім
алушыларды
тегін
тамақтандыруды 
қамтамасыз 
етуге бюджет 
қаражаты 
есебінен 
бөлінген сома

1 Шығыс Қазақстан 
облысы Семей 
қаласының білім 
бөлімі» 
мемлекеттік 
мекемесінің «№25 
жалпы орта білім 
беретін мектеп» 
коммуналдық 
мекемесі

482 154 01.04.2019 
жылдан
25.05.2019 
жылға 
дейінгі 
жэне
01.09.2019 
жылдан
31.12.2019

Семей 
қаласы 
Жанатай 
ұлы 130

5226144,00

Басшының қолы
(тегі, аты, әкесінің аты 
М.О.

Ж. М. Раймбекова
көрсету)
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