
Орта oLtlm беру у и ымдарында oLiivi 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру. 

сондай-ак мектепке дейш п уйымдарда. 
жеттм балатар мен ата-анасынын 

камкордытынсыз катган бататарга арнатган 
бш м  беру уйымдарында тэрбиеяенетш жэне 

бш м  алатын балатарды тамактандыруды 
камтамасыз етумен байланысты тауарларды 

сатып алу кагидаларына 5-косымша

"Шыгыс Казакстан облысы Семей каласыньщ бипм бвл1М1м 
мемлекетпк мекемесшщ «№25 жалпы орта бьгнм береги мектеп» 

коммуналдык мемлекетпк мекемеЫ бинм алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша ашык конкурстын 
конкурска катысута епшмдер бар конверттерд1 ашу рэамшщ

№ 1 хаттамасы

Шыгыс Казакстан облысы, Семей каласы,
Жанатай улы кешеаДЗО
Акт залы 2019 жылгы 18 наурыз 10 сагат 00 минут

1. Мынадай курамдаты конкурстык комиссия:

Комиссия торатасы Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс
Казакстан облысы Семей каласынын бш м  
бел1м1" мемлекетт1к мекемесщщ «№25 жалпы 
орта бш м  берет1н мектеп» коммуналдык 
мемлекетпк мекемесщщ директоры

Комиссия тератасыныи Ельчибекова Асель Дулатовна - "Шыгыс 
орынбасары Казакстан облысы Семей каласыньщ бш м

бол1м1" мемлекетт1к мекемесщщ «№25 жалпы 
орта бш м  берепн мектеп» коммуналдык 
мемлекеток мекемесщщ директорынын 
тэрбие-ici жешндеп орынбасары

Комиссия мушелерк
«КР Денсаулык сактау министрлшнщ 
Когамдык денсаульщ сактау Комитет! ШКО 
Когамдык денсаулык сактау департамент!н!н 
Семей калалык денсаулык сактау 
департамент!н!н Семей калалык денсаулык 
сактау баскармасы»РММ 
2019 ж. 01 наурыз айынын №03-02-10/856 
хаты непзшде катыспады



Мейримова Назым Серикжановна - ата — 
аналар уйымынын терайымы

Баекенова Ляззат Рамазановна 
Камкоршылык Кенесшщ мушеР

Бектемирова Нургул Кенесбековна -  мектеп 
кэсшодак уйымынын терайымы

«Шытыс Казахстан облысы Семей каласынын 
каржы бол1мЬ> мемлекеттж мехемесшщ 
коммуналдык мулжке бшпх ету секторыньщ 
инспекторы

2019 ж. 28 акпан айынын №07-06/336 хаты 
непзшде катыспады

Комиссия хатшысы Рахманова Акмарал Муталаповна - " Шытыс
Казахстан облысы Семей каласынын бипм 
бел1мГ' мемлехетпх мехемесшщ «№25 жалпы 
орта бипм берет1н мектеп» коммуналдык 
мемлекегпк мекемесшщ директордын 
эх1мипл1к-шаруашылых женшдеп орынбасары

ТТТКО, Семей каласы, Жанатай улы Kemeci, 130 мекен -  жайында 
директордыц кабинет1нде 2019 жылдын 18 наурызында 10 сатат 00 минутта 
хонхурсха катысута от1н1мдер бар конверттерд1 ашу рэРмш журпздп

2. Конкурстык кужаттаманьщ KouiipMeci мынадай элеуетп ешм 
беруннлерге бершдк______________ _____________________________________

№ Элеуетп он1м беруш1лерд1н 
толык атауы

Элеуетт1 ен1м берупплердщ мекен- 
жайы

1.
Жеке хэсшкер Конысбек Ержан 
Кусман улы

ШКО, Семей к., Жомартбаев кошер, 
6А

3. Конкурска катысута етЫмдерд1 берудщ тупкЫ кР мерз1м1 
откеннен кейш конкурска катысута ет1шмдерд1 усынган элеуетп ен1м 
берунилер болтан жок.

4. Белгшенген мерз1мде конкурстык епшмдерд1 берудш сонгы 
Mep3iMi откенге дешн конкурстык епшмд1 усынган мынадай элеуетп 
ен1м берунйлердщ конкурска катысута опшмдер1 (18.03.2019 жылдын 
10.00 -  те дешн):

Z .



№
Элеуетт! ен1м 6 e p y m i H i H  

толык атауы
Элеуетт! он1м бер\тпшерд1н 

мекен-жайы

Конк\рстык 
отшгмшн 

беру уакыты

1.
Жеке кэс1пкер Конысбек 
Ержан Кусман улы

ШКО, Семей к., Жомартбаев 
K o m e c i ,  6А

14.03.2019 ж. 
10.54

ашылды жэне конкурстык ©Ашмдерд} ашу кезшде барлык катысушы жэне 
комиссия конкурска катысуга руксат берген адамдарга жарияланган 
мыналарды камтиды:

1. Жеке кэсшкер Конысбек Ержан Кусманулы, ЦЩО, Семей каласы, 
Жомартбаев кошеш 6А:

• 2019 жылгы 10 наурызындагы мемлекетпк жэне орыс тшдершдеп 
отшмнщ тупнускасы -  7 бетте;

• ЖК «Конысбек Е.К-» -т1н нотариалды куэландырылган жеке куэлищ 
KeniipMeci -  1 бетте;

• ЭСК,-мен беютшген жеке кэсэпкердщ мемлекетпк т1ркеу туралы 
куэлпшщ KeniipMeci. Семей к. Мемлекетпк Kipic баскармасы. TipKey 
мерз1м1 2009 жылгы 09 маусым- 1 бетте;

• 2019 жылдыц 26 акпан бойынша салык телеушшщ сальщтьщ берешегшщ 
жоктыгы туралы мэл1мет1н1ц (аныктама) KeniipMeci -  4 бетте;

• ЖК «Конысбек Е.К» пркеу кужаты. №08-13/1474 2019 ж. акпанныц 07
на 1 бетте

• Кепшджпк акшалай жарна туршде конкурска катысуга от1н1мд1 
камтамасыз етуд1 кужатьщ растайтын тупнускасы. 2019 ж. 27 акпанньщ 
№11 толем тапсырмасы -  1 бетте;

• 2019 ж. 26 акпандагы №33-126 «Казакстан хальщ банк1» АК-нан 6epeuieri 
жоктыгы туралы аныктаманьщ тупнускасы -  1 бетте;

• 2017 ж. 17 шшде кун1 бершген Сапа менеджмент1шц cofiKecTiK 
сертификатыныц KeniipMeci -  1 бетте;

• 2017 ж. 17 шшде куш бершген Экологиялык менеджментшщ сэйкест1к 
сертификатыныц KomipMeci -  1 бетте;

• Кызметкерлердщ 6miKTmiri туралы мэл1меттщ KomipMeci -  12 бетте;
• Е.К- Конысбект1н 1994 жылгы 04 наурыздагы ЭВ сериялы №139452 

дипломыныц,;
• 2014 жылгы 02 желтоксандагы №0318896 Е.К- Конысбек куэлт -  1 

бетте;
• 2015 жылгы 02 карашадагы №0318969 Е.К- Конысбек куэлт  -  1 бетте;
• Конысбек Е.К- атына АВ №727329 медициналык кггапшасыныц neci 

туралы мэлiмeт -  7 бетте;
• 2012 жылгы 04 мамырда Токсанбаева Гульжанат Амангалиевнага 

бершген №033320900 жеке бас куэлпшщ, 1987 жылгы 02 наурыздагы КТ 
№118402 дипломыныц, АА №0497578 медициналык кггапшасыныц, 2019 
жылгы 07 кацтардагы №21 Ецбек шартыныц кeшipмeлepi -  8 бетте;

• 2013 жылгы 23 желтоксанда Бухарбаев Мирас Еркиновичке бершген 
№036134018 жеке бас куэлпшщ, 2015 жылгы 28 акпандагы №0536723 
ТКБ дипломыныц, 2015 жылгы 30 кантардагы КБ №0539335 
сертификатыныц, АБ №784985 медициналык ютапшасынын, 2015 жылгы 
27 карашадагы №9 Енбек шартыныц к©1шрмелер1 -  8 бетте;

• 2010 жылгы 17 кыркуйекте П.Д. Ешенгалиевага бершген №025786085 
жеке бас куэлпшщ, 1991 жылгы 05 шшдеде HT-I №430627 дипломы. 
2017 жылгы 22 coyip №467 бипктшиш арттырганы туралы куэл1к. АА



№061080 медициналык ютапшасынын. 2019 жылгы 7 кантардагы .N«20 
Ецбек шартынын кеш1рмелер1 -  8 бетте;

• 2013 жылгы 19 сэ>трде Ешенгалиева Гулнапис Деменгалиевнага бершген 
№034919818 жеке бас куэлтнщ , 2011 жылгы 15 желтоксандагы КБ 
№0246859 кэсштк бш м туралы куэлт, 2014 жылгы 03 карашадагы КБ 
№0318897 кэсштк бш м туралы куэлт, 2015 жылгы 22 желтоксандагы 
сертификаты, АА №062711 медициналык ютапшасыныц, 2015 жылгы 28 
тамыздагы №5 Енбек шартынын квннрмелер1 -  8 бетте;

• 2014 жылгы 26 мамырда Баяндинова Альмира Мухамедановнага бершген
№036846668 жеке бас куэлтнщ , 2008 жылгы 26 маусымдагы КББ 
№0058601 кэсштк бастауыш бш м туралы диплом, КБ №0287905 2015 
жылгы 16 акпандагы кэсштк бш м туралы куэлт, 2015 жылгы 22 
желтоксандагы сертификаты, А А №0005846 медициналык
ютапшасыныц кеинрмелерц 2015 жылгы 28 тамыздагы №8 Енбек 
шартыныц кеш1рмелер1 -  8 бетте;

• 2009 жылгы 30 карашада Рахымжанова Нургуль Кабдуахитовнага 
бершген №024419009 жеке бас куэлт, 2014 жылгы 03 карашадагы КБ 
№0318900 сериялы кэсштк бш м куэлт, АЛ №0005844 медициналык 
ютапшасыныц квгшрмелерц 2015 жылгы 27 карашадагы №12 Енбек 
шартынын кеипрмелер1 -  8 бетте;

• 2016 жылгы 16 наурызда Абетова Сания Есболовнага бершген 
№040914640 жеке бас куэлт, 2010 жылгы 30 маусымдагы КББ 
№0085271 кэсштк бастауыш бш м туралы дипломы, 2010 жылгы 23 
маусымдагы КБ №0135069 бш ктш к беру туралы сертификаты, АА 
№0005846 медициналык ютапшасыныц кеинрмелерц 2019 жылгы 7 
кацтардагы №18 Енбек шартынын коппрмелер1 -  8 бетте;

•  2014 жылгы 09 желтоксандагы Дайрбаева Айсулуга бершген №037785578 
жеке бас куэлт, 2015 жылгы 15 желтоксандагы КБ №0318971 кэсштк 
бш м туралы куэлк, АА0666543 медициналык ютапшасынын 
квппрмелер1 , 2015 жылгы 21 желтоксандагы №11 Ецбек шартынын 
кеппрмелер1 -  8 бетте;

• 1998 жылгы 22 кацтарда Баталова Жанар Сермухамбетовнага бершген 
№007697185 жеке бас куэлт, 1992 жылгы 27 маусымдагы 3 №0670665 
дипломы, АА №964850 медициналык ютапшасыныц копйрмелерц 2018 
жылгы 04 маусымдагы № 17 Енбек шартынын кегшрмелер1 -  8 бетте;

• 2010 жылгы 27 казандагы Жауынбаева Зауре Жумабековнага бершген 
№025646010 жеке бас куэлт, 2016 жылгы 22 маусымдагы №ПД - 1564 
сериялы куэлт, АА №875905 медициналык ютапшасыныц кеппрмелер1, 
2016 жылгы 01 казандагы №16 Енбек шартыныц кецйрмелер1 -  8 бетте;

• 2009-2019 жж. «№28 ЖОББМ» КММ, «№20 ЖОББДОМ» КММ, «№25 
ЖОББМ» КММ, «№49 ЖОББМ» КММ асханаларын жалга алуга мулкк 
жалдау кел1с1м шарттарыныц кегшрмеш -  82 бетте;

• Техникалык тапсырма копирмеш, тарапка мэз1р -  7 бетте;
• Тагамдарды дайындау кезшде жеке куат унемДеУш1 жабдыктардын, 

кврсетшетш кызметтщ ти1ст1 сапасын камтамасыз етет1н ещцрютк курал- 
жабдыктары колдану туралы кужаттардыц KoujipMeci жэне сертификаттар 
-  15 бетте;

• Менш1кт1 болтан кезде азык-тулк ен1мдер1н онд1ру туралы кужаттар, 
№1618 2019 жылы 12 акпан айында бершген кужат

• Тамакты дайындаудыц технологиялык картасы -  39 бетте;
• Шыгарылатын он1м сурыпталымыныц т1з1м1н1н кеш1рмес1 -  6 бетте:



• Кокысты шытару, дератизациялау, дезинфекциялау, Kip жуу бойынша 
кызметтерш керсету, сонымен катар тауарды жетклзу бойынша келктм 
шарттарынын, кеденд1к одактын сэйкеспк туралы декларациясынын 
квнпрмелер1 -  23 бетте;

• Зерттеу хаттамаларымен 6ipre onaipicnK 03iH-03i бакылау жоспарынын 
KomipMeci -  4 бетте;

• Жумыс пшрлершщ конпрмелерй алтыс хаттар -  10 бетте;

Ескерту

Сайыстьщ жалпы беттер саны -  390, олар не\нрленген жэне ттлген .

Конкурстык 0тш1мдерд1 ашу кезшде барлытына усынылтан ет1шмдердщ 
барлык кужаттары жарияланды жэне комиссия шенпм1мен конкурска 
катысуга ж1бершдь

Конкурстык отш1мдерд1 ашу кезшде элеуегп ошм берунплер катыспады.

Комиссияньщ exi Mynieci ещцрютш себепке байланысты комиссия 
отырысында болтан жок. Комиссия 5 (бес) Kici мелшершде конкурсты 
отюзуге шенйм кабылдады.

Конкурстык комиссия терагасы:

Конкурстык комиссия 
гератасыныц орынбасары:

Конкурстык комиссия мушелерк

Конкурстык комиссия хатшысы:


