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Приложение 2
к Правилам организации питания 
обучающихся в организациях 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 родителей

Типовая Конкурсная документация
по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в Коммунальном 

Государственном Учреждении «Средняя общеобразовательная школа №25 
Г осударственного Учреждения Отдел образования г Семей Восточио Казахстанской

области

Организатор конкурса Коммунальное Государственное Учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25 Государственного Учреждения Отдел образования города 
Семей Восточно-Казахстанской Области» БИН 991290001298 адрес г Семей ВКО \л  Ж анаіай 
улы 130 банк рекв.: РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК г Астана р/с: 
KZ.510705034646387001 БИК KKMFKZ2A, тел 8722251-67-90 эл адрес semev sh 25@maiI.ru

1. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика : На организацию горячего питания 

для детей из малообеспеченных семей в организациях среднего образования
2. Сумма, выделяемая на организацию бесплатного питания обучающихся за счет 

бюджетных средств составляет 5226144,00 (пять миллионов двести двадцать шесть тысяч сто 
сорок четыре) тенге 00 тиын. в т.ч. НДС 559944.00 (пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот 
сорок четыре) тенге 00 тиын
Стоимость питания одного обучающегося составляет 303 тенге (триста три) тенге 
Услуга организации питания обучающихся в Коммунальном Государственном Учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа №25 ГУ Отдела Образования г Семей Восточно- 
Казахстанской Области г Семей ул Жанатай улы 130 предусматривает предоставление 
питания во время обучения в организации среднего образования на период с 01.04.2019г по 
25.05.2019г, 01.09.2019-31.12.2019г

3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) перечень категорий получателей услуг по форме согласно приложению 1 к настоящей 

Типовой конкурсной документации; (с приложением перспективного меню, требуемого для 
обеспечения обучающегося, имеющих право на получение бесплатного питания)

2) техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся в организациях среднего образования
согласно приложению 3 к настоящей Типовой конкурсной документации;

3) заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц по формам 
согласно приложениям 4, 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;

4) сведения о квалификации потенциального поставщика по форме согласно приложению 
6 к настоящей Типовой конкурсной документации;

5) критерии выбора поставщика услуги или товаров согласно приложению 7.8 к
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настоящей Типовой конкурсной документации;
6) Типовой договор об оказании услуги или поставки товаров по организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования согласно приложению 9 к настоящей 
Типовой конкурсной документации.

4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с 
заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки
на участие в конкурсе в размере не менее 1 процента от суммы, выделенной для приобретения 
услуг или товаров, в одной из нижеперечисленных форм:

1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем 
банковском счете : KZ510705034646387001 ,1 У Комитет Казначейства Министерства 
Финансов РК г Астана БИК KKMFKZ2A

2 ) банковской гарантии.
Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности направляет на 

почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по адресу: г Семей ул Жанатай улы 130 
либо нарочно сдает секретарю комиссии в кабинет бухгалтерии пакет документов 
согласно пункту 22 Правил в срок до 18 марта 2019г 10.00 часов

Документы представляются потенциальным поставщиком организатору конкурса в 
прошитом виде с пронумерованными страницами без исправлений и помарок. Последняя 
страница заявки заверяется подписью 
первого руководителя и скрепляется печатью.

Документы, представленные после истечения установленного организатором конкурса 
срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.
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Орта білім беру ұйымдарында 
білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру, 
сондай-ак мектепке дейінгі 
ұйымдарда, жетім балалар 

мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз калган 

балаларға арналған білім беру 
ұйымдарында тәрбиеленетін 
жэне білім алатын балаларды 
тамақтандыруды қамтамасыз 

етумен байланысты тауарларды 
сатып алу қағидаларына 

2-қосымша

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

мекемесі білім алушыларды тамақтандыруды үйымдастыру бойынша көрсетілетін 
қызметтерді берушіні тандау жөніндегі үлгілік конкурстық қүжаттама

Түрмысы төмен отбасынын балаларын тамактандыруды үйымдастыру
(конкурс атауын корсету)

мемлекеттік мекемесінін «№25 жалпы орта білім беретін мектеп» коммуналдык
мемлекеттік мекемесі. ШКО. Семей қаласы. Жанатай улы көшесі, 130 БСН 991240001248
банктік деректемелер: КР МК Казынашылык комитеті РММ Астана каласы ЖСК
KZ5107050346463 87001 БСК RRVFKZ2A. тел 8722251-67-90 эл.мекенжай
semey_sh_25@mail.ru

1. Жалпы ережелер
1. Конкурс өнім берушіні таңдау мақсатында өткізіледі: Орта білім беру ұйымында 

білім алушыларды тамактандыруды ұйымдастыру
2. Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен 

бөлінетін сомма 5226144,00 (бес миллион екі жүз жиырма алты мың жүз кырық төрт) 
теңге 00 тиынды кұрайды.
Бір білім алушының тамақтандыру кұны 303 (үш жүз үш) тенге.
ШҚО, Семей қаласы, Жанатай ұлы көшесі 130 мекен -  жайында орналасқан «Шығыс 
Қазақстан облысы Семей қаласының білім бөлімі» Мемлекеттік мекемесінің «№25 жалпы 
орта білім беретін мектебі» Коммуналдык Мемлекеттік Мекемесінің білім алушыларының 
тамактандыруды ұйымдастыру кызметі орта білім беру ұйымында білім алушылардың -  
01.04.2019 жылдан 25.05.2019 жылға дейінгі жэне 01.09.2019 жылдан 31.12.2019 жылға 
дейінгі кезеңде білім алу уақытында тамактандыруды ұсынуды көздейді.

3. Осы конкурстык қүжаттама мыналарды:
1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

көрсетілетін кызметтерді алушылар санаттарының тізбесін, тауарды берушіні таңдау 
кезінде 2-косымшаға сәйкес нысан бойынша сатып алынатын тауарлардың тізбесін;

2) осы Үлгілік конкурстык құжаттамаға 3-қосымшаға сэйкес Орта білім беру 
ұйымдарында білім алушыларды тамактандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті 
(оқушыларды тиімді тамактандыруды камтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалы 
мэзір коса беріле отырып) немесе тауарларды, сондай-ак мектепке дейінгі, жетім балалар 
мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында 
тәрбиеленетін жэне білім алатын балаларды тамактандыруды камтамасыз етумен
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байланысты тауарларды берушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттаманың 
техникалық тапсырмалары;

3) осы Үлгілік конкурстық кұжаттамаға 4, 5-қосымшаларға сэйкес нысандар бойынша 
заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сэйкес нысан бойынша әлеуетті 
өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8-қосымшаларға сәйкес таңдау 
өлшемшарттарын;

6) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 9-қосымшаға сэйкес үлгілік шартты қамтиды.
4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім берушіні конкурска қатысуға 

өтінімімен қоса көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды сатып алу үшін бөлінген 
соманың бір пайызынан кем емес мөлшерде конкурсқа қатысуға арналған өтінімнің 
қамтамасыз етуін төменде аталған нысандардың біреуімен енгізеді:

1) мынадай банк шотында ҚР МҚ Қазынашылық комитеті РММ Астана қаласы ЖСК 
KZ 510705034646387001 БСК KKMFKZ2A орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген 
ақшалай жарнасы;

2) банктік кепілдік.
Қағидалардың 22 (90)-тармағына сэйкес құжаттар пакетін элеуетті өнім беруші немесе 

оның сенімхат бойьшша өкілі 2019жылдың 18 наурыз сағат 10.00 мерзімге дейін 
конкурсты ұйымдастырушының Семей қаласы Жанатайұлы көшесі, 130 мекенжайында 
орналасқан пошталық мекенжайына жібереді (немесе комиссияның хатшысына қолма- 
қол береді.

Кұжаттарды элеуетті өнім беруші конкурсты ұйымдастырушыға тігілген, нөмірленген 
түзетусіз түрінде ұсынады. Өтінімнің соңғы парағына бірінші басшының қолы қойылады 
жэне мөрімен бекітіледі.

Конкурсты ұйымдастырушы белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсынылған қүжаттар 
тіркелуге жатпайды жэне әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.


