10 ДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
в электронной системе «Информационная система электронных закупок» (http://zakup.sk.kz/)
в соответствии со Стандартом по управлению закупочной деятельностью АО «Самрук-Қазына»

РЕГИСТРАЦИЯ

01

Получение ЭЦП,
регистрация в Системе
электронных
закупок

ВЫБОР ЗАКУПКИ

02

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ТЕНДЕРЕ

03

Просмотр объявленных
закупок. Предоставление
замечаний к проекту
тендерной
документации

ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК

04

06
Дополнение
и/или изменение
заявки на участие
в тендере

ПОВТОРНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВОК

07

ПРОВЕДЕНИЕ
ТОРГОВ

08
К торгам на понижение
допускаются
потенциальные
поставщики, заявки
которых признаны
соответствующими

Рассмотрение заявки на
предмет устранения
выявленных
несоответствий

2 рабочих дня

не более 5
рабочих дней

05
Рассмотрение заявок
на предмет
соответствия
тендерной
документации

Заявки на участие в
электронных закупках
вскрываются в
Системе
автоматически

Подача заявки на
участие в тендере
в электронном
виде

не менее 10
календарных дней

УСТРАНЕНИЕ
ВЫЯВЛЕННЫХ
НЕСООТВЕТСТВИЙ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ

не более 10
рабочих дней

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЯ

09

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДОГОВОРА

10
Договор о закупках
заключается на
условиях
проведенной
закупки

Победитель определяется
автоматически на основе
наименьшей условной
цены по итогам
торгов

не более 10
рабочих дней

«Самұрық-қазына» АҚ Сатып алу қызметін басқару стандартына сəйкес
«Электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі» (http://zakup.sk.kz) электрондық жүйесінде
«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК АҚ-да ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУҒА ҚАТЫСУ ҮШІН

10 ҚАДАМ
ТІРКЕЛУ

01

САТЫП АЛУДЫ
ТАҢДАУ

ТЕНДЕРГЕ ҚАТЫСУ
ҮШІН ӨТІНІМ

03

02
Жарияланған сатып
алуды қарау.
Тендерлік құжаттаманың
жобасына ескертулер
беру

ЭЦҚ алу, Электрондық
сатып алу жүйесінде
тіркелу

Тендерге қатысуға
өтінімді
Ээлектрондық
түрде

ӨТІНІМДЕРДІҢ
АШЫЛУЫ

04

06

ӨТІНІМДЕРДІ
ҚАЙТА ҚАРАУ

07
Өтінімдерді
анықталған
сəйкессіздіктерді
жою тұрғысынан
қарау

Тендерге қатысуға
арналған өтінімді
толықтыру
жəне/немесе
өзгерту
2 жұмыс күні

САУДА-САТТЫҚ
ӨТКІЗУ

08
Бағаны төмендетуге
арналған сауда-саттыққа
өтінімдері сəйкес деп
танылған əлеуетті өнім
берушілер жіберіледі

5 жұмыс
күнінен кем емес

05

Электрондық сатып
алуға қатысуға берілген
өтінімдер Жүйеде
автоматты түрде
ашылады
кемінде 10
күнтізбелік күн

АНЫҚТАЛҒАН
СƏЙКЕССІЗДІКТЕРДІ
ЖОЮ

АЛДЫН АЛА ҚАРАУ

Өтінімдерді тендерлік
құжаттаманың мəніне
сəйкестік
тұрғысынан
қарау

10 жұмыс
күнінен көп емес

ЖЕҢІМПАЗДЫ
АНЫҚТАУ

ШАРТ ЖАСАСУ

09

10

Жеңімпаз сауда-саттықтың
қорытындылары бойынша
ең төмен шартты бағаның
негізінде автоматты
түрде анықталады

Сатып алу туралы
шарт өткізілген сатып
алу талаптарында
жасалады

5 жұмыс
күнінен кем емес

