Информация по планируемым долгосрочным закупкам товаров, работ и услуг
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2017 г.)

БИН заказчика

РНН заказчика

Наименование заказчика (на государственном языке)

1

2

3

4

5

"Kazakhstan Project Preparation Fund" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhstan Project Preparation
Fund"

2015 - 2018

140340018902

№
п/п

Тип пункта
плана

1

2

1

Закупки,
превышающие
финансовый
год

2

3

Закупки,
превышающие
финансовый
год

Закупки,
превышающие
финансовый
год

620500034123

Вид
предмета
закупок

3

Код товара,
работы, услуги
(в
соответствии с
КТРУ)

4

Наименование
закупаемых
товаров, работ,
услуг на
государственном
языке

5

Краткая
характеристика
(описание)
товаров, работ и
услуг на русском
языке (в
соответствии с
КТРУ)

Наименование
закупаемых
товаров, работ,
услуг на русском
языке (в
соответствии с
КТРУ)

Краткая
характеристика
(описание) товаров,
работ и услуг на
государственном
языке

6

7

8

Қаржылық тексеріс
(аудит) өткізу қызметі

Услуги по
проведению
ревизий
финансовых
(аудита)

Услуги по
проведению
ревизий
финансовых

Дополнительная
характеристика (на
государственном
языке)

Наименование заказчика (на русском языке)

Количество, объем
Дополнительная
характеристика (на
русском языке)

Способ
закупок

10

Қаржы есептілігінің Оказание аудиторских
аудит жасауға арналған
услуг для аудита
аудиторлық
финансовой
қызметтерді көрсету
отчетности

11

одна услуга

услуга

услуга

"Оңтүстiк Қазақстан
облысында 1500
сотталғандарға
арналған түзету
мекемесiн құру және
пайдалану"
концессиялық жобаны
жүзеге асыру
Услуги
шеңберiнде қаржы
консультационные
Жобаларды басқару
кеңесшiсiнің
по вопросам
сұрақтары бойынша
қызметтері (қаржы
управления
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
және әлеуметтiкконсультациялық
проектами, с
70.22.20.10.00.0
управления
экономикалық
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
подготовкой
0.00
қызметтер
бөлiмдерін әзiрлеу,
проектами
анализдың
соответствующих
конкурстық
дайындығымен және
анализов и
құжаттаманың
ұсыныстар әзірлеумен
выработкой
қаржы бөлiгiн әзiрлеу,
предложений
соның ішінде
концессия
келiсiмшартының
жобасы, жобаның
байқаулық өтiнiмдерін
бағалауға және
коммерциялық жабуға
қатысу)

Услуги финансового
консультанта в рамках
реализации
концессионного
проекта
"Строительство и
эксплуатация
исправительного
учреждения на 1500
осужденных в ЮжноКазахстанской
области" (разработка
из одного
финансового и
источника
социальноэкономического
разделов, разработка
финансовой части
конкурсной
документации, в том
числе проекта
договора концессии,
участие в оценке
конкурсных заявок и
коммерческом
закрытии)

услуга

"Оңтүстiк Қазақстан
облысында 1500
сотталғандарға
арналған түзету
мекемесiн құру және
пайдалану"
концессиялық жобаны
жүзеге асыру
шеңберiнде
техникалық
Услуги
кеңесшiсiнің
консультационные
Жобаларды басқару
қызметтері
по вопросам
сұрақтары бойынша
(техникалықуправления
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
технологиялық бөлімін
консультациялық
70.22.20.10.00.0
проектами, с
әзiрлеу, конкурстық
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
0.00
подготовкой
қызметтер
құжаттаманың
проектами
анализдың
соответствующих
техникалық бөлiгiн
дайындығымен және
анализов и
әзiрлеу, соның ішінде
ұсыныстар әзірлеумен
выработкой
концессия
предложений
келiсiмшартының
жобасы, жоба
бойынша
қорытындылар мен
қосымшалар
дайындау, жобаның
байқаулық өтiнiмдерін
бағалауға және
коммерциялық жабуға
қатысу)

Услуги технического
консультанта в
рамках реализации
концессионного
проекта
"Строительство и
эксплуатация
исправительного
учреждения на 1500
осужденных в ЮжноКазахстанской
области" (разработка
техникотехнологического
раздела, разработка
технической части
конкурсной
документации, в том
числе проекта
договора концессии,
подготовка выводов и
приложений по
проекту, участие в
оценке конкурсных
заявок и
коммерческом
закрытии)

из одного
источника

Планируемая сумма закупа, тенге, без НДС
Срок
проведения
закупок
(месяц)

2016

2017

2018

2015

2016

13

12

открытый
тендер

69.20.10.10.00.0 Қаржылық тексеріс
0.00
өткізу қызметі

Цена за единицу, тенге, без НДС

Единица
измерения (в
соответствии
с КТРУ)
2015

9

Год плана

1

2017

2018

2015

2016

14

1

1

одна услуга

1

одна услуга

1

1

1 500 000

2017

2018

15

1 500 000

1 500 000

1

39 660 000

1

39 660 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Место поставки
товара,
Срок поставки
выполнения
товара,
Размер
работ, оказания
выполнения
авансового
услуг (код
работ, оказания
платежа (%)
населенного
услуг
пункта в
соответствии с
КАТО)

16

17

18

19

декабрь
2014 г.

Согласно
условиям
Договора

711210000

оплата за
фактически
оказанные
услуги

1 500 000

1 500 000

19 380 000

39 660 000

19 380 000

февраль

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

19 380 000

39 660 000

19 380 000

февраль

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

4

6

7

Закупки,
превышающие
финансовый
год

Закупки,
превышающие
финансовый
год

Закупки,
превышающие
финансовый
год

услуга

"Оңтүстiк Қазақстан
облысында 1500
сотталғандарға
арналған түзету
мекемесiн құру және
пайдалану"
концессиялық жобаны
жүзеге асыру
Услуги
шеңберiнде заң
консультационные
кеңесшiсiнің
Жобаларды басқару
по вопросам
қызметтері
сұрақтары бойынша
управления
(институционалдық
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
бөлімін әзiрлеу,
70.22.20.10.00.0
проектами, с
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
конкурстық
0.00
подготовкой
қызметтер
проектами
анализдың
құжаттаманың заң
соответствующих
дайындығымен және
бөлiгiн әзiрлеу, соның
анализов и
ұсыныстар әзірлеумен
ішінде концессия
выработкой
келiсiмшартының
предложений
жобасы, жоба
бойынша
қорытындылар
дайындау, жобаның
байқаулық өтiнiмдерін
бағалауға және
коммерциялық жабуға
қатысу)

Услуги
консультационные
по вопросам
управления
проектами, с
подготовкой
соответствующих
анализов и
выработкой
предложений

Услуги юридического
консультанта в рамках
реализации
концессионного
проекта
"Строительство и
эксплуатация
исправительного
учреждения на 1500
осужденных в ЮжноКазахстанской
области" (разработка
из одного
институционального
источника
раздела, разработка
юридической части
конкурсной
документации, в том
числе проекта
договора концессии,
подготовка выводов
по проекту, участие в
оценке конкурсных
заявок и
коммерческом
закрытии)

одна услуга

1

1

36 340 000

10 800 000

36 340 000

10 800 000

Услуги финансового
консультанта в рамках
"Шымкент
реализации
қаласындағы
концессионного
ұзындығы 48 км
проекта
құрайтын "Оңтүстік«Строительство и
Батыс айналма"
эксплуатация
автокөлік жолын салу
автомобильной дороги
және пайдалану"
«Юго-Западный обход
концессиялық жобаны
из одного
г. Шымкент»
жүзеге асыру
источника
протяженностью 48
шеңберiнде қаржылық
км» (Разработка
кеңесшiсiнің
финансовоқызметтері (жобаның
экономической модели
қаржы-экономикалық
проекта с
қалыбын және
описательной
тәуекелдің
частью, разработка
таратушылқының
раздела
бөлiгiн әзiрлеу)
"Распределение
рисков" )

одна услуга

1

1

15 000 000

0

15 000 000

одна услуга

1

1

35 714 286

0

35 714 286

услуга

Жобаларды басқару
сұрақтары бойынша
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
70.22.20.10.00.0
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
0.00
қызметтер
проектами
анализдың
дайындығымен және
ұсыныстар әзірлеумен

услуга

"Шымкент
қаласындағы
ұзындығы 48 км
құрайтын "ОңтүстікБатыс айналма"
Услуги
автокөлік жолын салу
консультационные
және пайдалану"
Жобаларды басқару
по вопросам
концессиялық жобаны
сұрақтары бойынша
управления
жүзеге асыру
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
70.22.20.10.00.0
проектами, с
шеңберiнде
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
0.00
подготовкой
техникалық
қызметтер
проектами
анализдың
соответствующих
кеңесшiсiнің
дайындығымен және
анализов и
қызметтері (жобаның
ұсыныстар әзірлеумен
техникалық
выработкой
экономикалық
предложений
қисынын және КЖ
техникалықтехнологиялық бөлімін
әзiрлеу, сараптама
алуды жүргізу)

Услуги технического
консультанта в рамках
реализации
концессионного
проекта
«Строительство и
эксплуатация
автомобильной дороги
«Юго-Западный обход
из одного
г. Шымкент»
источника
протяженностью 48
км» (разработка
техникоэкономического
обоснования проекта
и техникотехнологического
раздела КП,
прохождение
экспертиз )

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

0

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

0

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

февраль

Закупки,
превышающие
финансовый
год

8

Закупки,
превышающие
финансовый
год

услуга

"Шымкент
қаласындағы
ұзындығы 48 км
құрайтын "ОңтүстікБатыс айналма"
автокөлік жолын салу
және пайдалану"
Услуги
концессиялық жобаны
консультационные
жүзеге асыру
Жобаларды басқару
по вопросам
шеңберiнде заң
сұрақтары бойынша
управления
кеңесшiсiнің
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
70.22.20.10.00.0
проектами, с
қызметтері
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
0.00
подготовкой
(институционалдық
қызметтер
проектами
анализдың
бөлімін әзiрлеу,
соответствующих
дайындығымен және
конкурстық
анализов и
ұсыныстар әзірлеумен
құжаттаманың заң
выработкой
бөлiгiн әзiрлеу, соның
предложений
ішінде концессия
келiсiмшартының
жобасы, жобаның
байқаулық өтiнiмдерін
бағалауға және
коммерциялық жабуға
қатысу)

Услуги юридического
консультанта в рамках
реализации
концессионного
проекта
«Строительство и
эксплуатация
автомобильной дороги
«Юго-Западный обход
г. Шымкент»
протяженностью 48
из одного
км» (разработка
источника
институционального
раздела, разработка
юридической части
конкурсной
документации, в том
числе проекта
договора концессии,
участие в оценке
конкурсных заявок и
коммерческом
закрытии )

одна услуга

1

1

21 282 622

5 306 579

21 282 622

5 306 579

услуга

«Қызылорда қаласында
ауысымына 500
келушіге арналған
емхана салу және
пайдалану»
концессиялық
Услуги
консультационные жобаның конкурстық
Жобаларды басқару
құжаттамасын және
по вопросам
сұрақтары бойынша
концессия шартының
управления
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
70.22.20.10.00.0
жобасын әзірлеу
проектами, с
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
0.00
боыйнша заңды
подготовкой
қызметтер
проектами
анализдың
кеңесші қызметі,
соответствующих
дайындығымен және
сондай-ақ
анализов и
ұсыныстар әзірлеумен
концессионерді таңдау
выработкой
жөніндегі конкурсты
предложений
өткізу және
сүйемелдеу жөніндегі
келіссөздер үдерісі
кезінде құқықтық
сүйемелдеу қызметті

Услуги юридического
консультанта по
разработке конкурсной
документации и
проекта договора
концессии, а также
услуги по правовому
сопровождению
проекта при
проведении конкурса
из одного
по выбору
источника
концессионера и
сопровождению в
переговорном
процессе
концессионного
проекта
«Строительство и
эксплуатация
поликлиники на 500
посещений в смену в г.
Кызылорда»

одна услуга

1

1

0

7 142 858

0

7 142 858

услуга

«Қызылорда қаласында
СПМК-70 ауданында
жатақанасы 200
орындық "құрылыс
және коммуналдық
шаруашылығы" бейіні
бойынша 600 орындық
Услуги
колледж»
консультационные
Жобаларды басқару
концессиялық
по вопросам
сұрақтары бойынша
жобаның конкурстық
управления
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
консультациялық
құжаттамасын және
70.22.20.10.00.0
проектами, с
управления
сұрақтары бойынша
қызметтер лайықты
концессия шартының
0.00
подготовкой
қызметтер
проектами
анализдың
жобасын әзірлеу
соответствующих
дайындығымен және
боыйнша заңды
анализов и
ұсыныстар әзірлеумен
кеңесші қызметі,
выработкой
сондай-ақ
предложений
концессионерді таңдау
жөніндегі конкурсты
өткізу және
сүйемелдеу жөніндегі
келіссөздер үдерісі
кезінде құқықтық
сүйемелдеу қызметті

Услуги юридического
консультанта по
разработке конкурсной
документации и
проекта договора
концессии, а также
услуги по правовому
сопровождению
проекта при
проведении конкурса
по выбору
из одного
концессионера и
источника
сопровождению в
переговорном
процессе
концессионного
проекта «Колледж на
600 мест по профилю
«строительство и
коммунальное
хозяйство» с
общежитием на 200
мест в районе СПМК70 города Кызылорда»

одна услуга

1

1

7 142 858

0

7 142 858

услуга

Услуги юридического
консультанта по
"Қорқыт Ата жаңа
разработке конкурсной
терминал халықаралық
документации и
әуежайы" МЖС
проекта договора ГЧП,
жобаның конкурстық
а также услуги по
Услуги
құжаттамасын
правовому
консультационные
дайындау, жеке әріптес
Жобаларды басқару
сопровождению
по вопросам
және де шартының
сұрақтары бойынша
проекта при
управления
Жобаларды басқару Услуги по вопросам
жобасын әзірлеу
консультациялық
проведении конкурса из одного
70.22.20.10.00.0
проектами, с
управления
сұрақтары бойынша
боыйнша заңды
қызметтер лайықты
источника
по выбору частного
0.00
подготовкой
қызметтер
проектами
кеңесші қызметі
анализдың
партнера и
соответствующих
сондай-ақ конкурсты
дайындығымен және
сопровождению в
анализов и
өткізу және
ұсыныстар әзірлеумен
переговорном
выработкой
сүйемелдеу жөніндегі
процессе проекта
предложений
келіссөздер үдерісі
«Новый терминал
кезінде құқықтық
международного
сүйемелдеу қызметті
аэропорта Коркыт
(заң кеңесшісі)
Ата» (юридический
консультант)

одна услуга

Согласно
условиям
Договора

711210000

30

август

Согласно
условиям
Договора

711210000

0

август

Согласно
условиям
Договора

711210000

0

март 2017
года

Согласно
условиям
Договора

711210000

0

9

Закупки,
превышающие
финансовый
год

10

Закупки,
превышающие
финансовый
год

11

1

1

12 820 000

5 180 000

12 820 000

5 180 000

