
Приложение 1 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях

Директор КП 
ГУ «Отдел образования г.Семсй В КО»

План приобретения услуг или товаров

БИН заказчика 991240001248
Наименование заказчика -  «Шығыс Қазақстан облысы Семей қаласының білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «№25 жалпы орта білім беретін мектебі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі
Наименование заказчика -  Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25» государственного учреждения «Отдел образования 
города Семей Восточно-Казахстанской области»
Финансовый год 2019

№
п/п

Вид
предмета
приобрете

ния

Наименование 
приобретаемых 

услуг или товаров 
на государственном 

языке

Наименование 
приобретаемых 

услуг или 
товаров на 

русском языке

Характеристика 
(описание) услуг 
или товаров на 

государственном 
языке

Характеристика 
(описание) 
услуг или 
товаров на 

русском языке
1 2 3 4 5 6
1 Услуга Білім алушылардың 

тегін
тамақтандырылуын

ұйымдастыру

Организация
бесплатного

питания
обучающихся

Орта білім беру 
уйымдарында 
жагдайы томен 
отбасы балаларын 
ыстық тамақпен 
камтамасыз ету

Организация 
горячего 

питания для 
детей из 

малообеспеченн 
ых семей в 

организациях 
среднего 

образования
продолжение таблицы
Единица

измерения
Количество,

объем
Цена за 

единицу, 
тенге

Общая сумма, 
утвержденная 

для
приобретения,

тенге

Срок 
оказания 
услуг или 
поставки 
товара

Место оказания 
услуг или 

поставки товара

Размер
авансового
платежа,

%

7 8 9 10 11 12 13
Одна

услуга 1 5226144 5226144
с

01.04.2019г 
по

31.12.2019г

ВКО г.Семей 
ул .Жанатайулы, 

130
0



Орта білім беру 
ұйымдарында тәрбиеленетін 

жэне білім алатын балаларды 
тамақтандыруды қамтамасыз 

етуге байланысты тауарларды 
берушіні таңдау жөніндегі

Қызметтерді сатып алу жоспары
Тапсырыс берушінің БСН 991240001248
Тапсырыс берушінің атауы (мемлекеттік тілде) «ШҚО Семей қаласының білім бөлімі» ММ «№ 25 
жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
Тапсырыс берушінің атауы (орыс тілінде) КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» ГУ 
«Отдел образования г.Семей ВКО»
Қаржы жылы 2019 ж
№
п/
п

Сатып
алу

М Ә Н І Н І

Ң

түрі

Сатып алынатын 
қызметтердің 
немесе тауарлардьщ 
мемлекеттік тілде 
атауы

Сатып
алынатын
қызметтердің
немесе
тауарлардьщ
орыс тіліндегі
атауы

Көрсетілетін
қызметтердің
немесе
тауарлардьщ
мемлекеттік
тіліндегі
сипаттамасы
(сипаты)

Көрсетілетін
қызметтердің
немесе
тауарлардьщ
орыс тіліндегі
сипаттамасы
(сипаты)

1 2 3 4 5 6
1 қызмет Білім алушылардың 

тегін
тамақтандырылуын
ұйымдастыру

Организация
бесплатного
питания
обучающихся

Орта білім бері 
ұйымдарында 
жагдайы томен 
отбасы 
балаларын 
ыстық тамақпен 
қамтамасыз ету

Организация 
горячего питания 
для детей из 
малообеспеченны 
х семей в 
организациях 
среднего 
образования

жалғасы
Олшем
бірлігі

Саны,
көлемі

Бір бірлігі 
үшін баға, 
тенге

Сатып алу 
үшін
бекітілген 
жалпы сома, 
теңге

Қызметтерді
корсету
немесе
тауарды
жеткізу
мерзімі

Қызметтерді
корсету
немесе
тауарды
жеткізудің
орны

Аванстық 
төлемнің 
мөлшері, %

7 8 9 10 11 12 13
Бір
қызмет

1 5226144 5226144 01.04.2019 ж 
бастап
31.12.2019 ж 
дейін

ШҚО, Семей 
қаласы, 
Жанатай ұлы 
көшесі 130

0


