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Годовой план закупок на 2021 год

Номер 

пункта 

плана

Тип 

пункта 

плана

Вид 

предмета 

закупок

Код товара, 

работы, услуги 

(в 

соответствии с 

КТРУ)

Наименование закупаемых 

товаров, работ и услуг на 

государственном языке (в 

соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых 

товаров, работ и услуг на 

русском языке (в соответствии 

с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг на 

государственном языке (в 

соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) 

товаров, работ и услуг на русском 

языке (в соответствии с КТРУ)

Дополнительная характеристика (на 

государственном языке)

Дополнительная характеристика (на 

русском языке)
Способ закупок

Единица 

измерения 

(в 

соответстви

и с КТРУ)

Количество, 

объем

Цена за единицу, 

тенге без НДС 

Планируемая 

сумма закупок, 

тенге БЕЗ НДС

Срок 

проведения 

закупок (месяц)

Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг

Место поставки 

товара, 

выполнения 

работ, оказания 

услуг (код 

населенного 

пункта в 

Размер 

авансово

го 

платежа 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20

1 01 Товар
262018.900.00

0006
Көп функциялық құрылғы

Устройство 

многофункциональное
лазерлік баспа печать лазерная Көп функциялық құрылғы Многофункциональное устройство

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 864 910,00 10 378 920,00 04 Апрель

в течение 90 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

2 01 Товар
262011.100.00

0008
Бизнес-ноутбук Бизнес-ноутбук

экранның диагоналі 12 дюймдік және 

одан артық
диагональ экрана свыше 12 дюймов

Бизнес-ноутбук, 10 буыннан төмен 

емес процессор, кемінде 8 Гбайт 

жедел жады, кемінде 256 Гбайт 

қатты күйдегі диск, Full HD экраны.

Бизнес-ноутбук, процессор не ниже 

10 поколения, ОЗУ не менее 8 Гбайт, 

твердотельный накопитель не менее 

256 Гбайт, экран FullHD.

117 Тендер Штука 50,00 378 120,00 18 906 000,00 04 Апрель
в течение 90 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

3 01 Товар
263023.900.00

0076
Желілік коммутатор Коммутатор сетевой басқармалы, асимметриялық управляемый,  асимметричный

Желілік коммутатор 48-port PoE+, 4 x 

1G 

Коммутатор сетевой, 48-port PoE+, 4 

x 1G 

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 6,00 2 108 000,00 12 648 000,00 04 Апрель

в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

4 01 Товар
620129.000.00

0000

в установленные сроки не 

подписал договор
Программное обеспечение 

бағдарламалық қамтамасыз етудің 

төлнұсқасы (тапсырыс бойынша 

бағдарламалық қамтамасыз етулерді 

әзірлеу бойынша қызметтерді 

қоспағанда)

оригинал программного обеспечения 

(кроме услуг по разработке 

программных обеспечении по 

заказу)

КФҚ үшін басып шығару сервері Сервер печати для МФУ
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 12,00 305 670,00 3 668 040,00 04 Апрель

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

5 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Cisco CUCM лицензиясын жаңарту Обновление лицензии Cisco CUCM 117 Тендер Одна услуга 1,00 17 958 376,79 17 958 376,79 04 Апрель
в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

6 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный Canon 4410\4430\4730 КФҚ картридж

Картридж к МФУ Canon 

4410\4430\4730

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 706,00 3 750,00 2 647 500,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

7 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный Canon 216n КФҚ картридж Картридж к МФУ Canon 216n

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 20,00 3 750,00 75 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

8 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный

Canon i-SENSYS MF-5980DW КФҚ 

картридж

Картридж к МФУ Canon i-SENSYS MF-

5980DW

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 15,00 4 200,00 63 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

9 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный

Canon imageRUNNER ADVANCE 400i 

КФҚ тонер-картридж

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE 400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 18 000,00 1 800 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

10 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный

XEROX WorkCentre 3025NI 

принтеріне тонер-картридж

Тонер-картридж к принтеру XEROX 

WorkCentre 3025NI

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 9 100,00 273 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

11 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

HP Color Laser Jet  M280nw КФҚ 

картридж (Кара)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (черный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 25 500,00 25 500,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

12 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

HP Color Laser Jet M280nw КФҚ 

картридж (күрең)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (пурпурный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 29 700,00 29 700,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

13 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

HP Color Laser Jet M280nw КФҚ 

картридж (сары)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (желтый)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 29 700,00 29 700,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

14 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

HP Color Laser Jet M280nw КФҚ 

картридж (көк)

Картридж к МФУ HP Color LaserJet 

M280nw (голубой)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 29 700,00 29 700,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

15 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6700N принтеріне 

картридж (Black)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6700N (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 87 900,00 175 800,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

16 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6700N принтеріне 

картридж (Cyan)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6700N (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 96 700,00 193 400,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

17 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6700N принтеріне 

картридж (Magenta)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6700N (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 96 700,00 193 400,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

18 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6600N принтеріне 

картридж (Yellow)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6700N (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 96 700,00 193 400,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

19 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6600N принтеріне 

картридж (Black)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6600N (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 46 100,00 46 100,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

20 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6600N принтеріне 

картридж (Cyan)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6600N (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 51 100,00 51 100,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

21 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6600N принтеріне 

картридж (Magenta)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6600N (Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 51 100,00 51 100,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

22 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Xerox Phazer 6700N принтеріне 

картридж (Yellow)

Тонер-картридж к принтеру Xerox 

Phazer 6600N (Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 51 100,00 51 100,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

23 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i 

КФҚ тонер-картридж (Black)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 68,00 36 550,00 2 485 400,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

24 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i 

КФҚ тонер-картридж (Yellow)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i 

(Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 59 800,00 1 016 600,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

25 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i 

КФҚ тонер-картридж (Magenta)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i 

(Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 59 800,00 1 016 600,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

26 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C256i 

КФҚ тонер-картридж (Cyan)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C256i (Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 17,00 59 800,00 1 016 600,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

27 01 Товар
262040.000.00

0281
Картридж Картридж тонерлік, қара тонерный, черный

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i 

КФҚ тонер-картридж (Black)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i 

(Black)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 69 450,00 138 900,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

28 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i 

КФҚ тонер-картридж (Yellow)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i 

(Yellow)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 83 000,00 166 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

970840000277 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры" Акционерлік қоғамы Акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

БИН Заказчика Наименование заказчика (на государственном языке) Наименование заказчика (на русском языке)

1 2 3



29 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i 

КФҚ тонер-картридж (Magenta)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i 

(Magenta)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 83 000,00 166 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

30 01 Товар
262040.000.00

0282
Картридж Картридж тонерлік, түрлі-түсті тонерный, цветной

Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i 

КФҚ тонер-картридж (Cyan)

Тонер-картридж к МФУ Canon 

imageRUNNER ADVANCE C5535i 

(Cyan)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 2,00 83 000,00 166 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

31 01 Товар
262021.300.00

0016
Қатқыл диск Диск жесткий

интерфейсі SATA 3 Гбит/с, 

сыйымдылығы 500 Гб-тан артық, 

бірақ 3 Тб-тан артық емес, өлшемі 

3,5"

интерфейс SATA 3 Гбит/с, емкость 

более 500 Гб, но не более 3 Тб, 

размер 3,5"

Қатты диск. SSD Диск жесткий. SSD
116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 32 000,00 960 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

32 01 Товар
262016.930.00

0001
"тінтуір" манипуляторы Манипулятор "мышь" оптикалық, сымды оптическая, проводная

Оптикалық, қосылым түрі - сымды, 

қосылым интерфейсі - USB

Мышь Оптическая, тип подключения - 

проводной, интерфейс подключения - 

USB

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 50,00 3 500,00 175 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

33 01 Товар
261130.200.00

0002
Оперативтік жады Оперативная память

жады түрі DDR3, сыйымдылығы 2 Гб-

тан артық, бірақ 8 Гб-тан артық емес

вид памяти DDR3, емкость более 2 

Гб, но не более 8 Гб

Жады түрі SDDR3, сыйымдылығы 2 

Гб-тан артық, бірақ 8 Гб-тан артық 

емес

вид памяти SODIMM SDDR3, емкость 

более 2 Гб, но не более 8 Гб

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 20 000,00 600 000,00 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

34 01 Товар
262040.000.00

0211 Түйін
Узел көп функциялы құрылғы үшін

для многофункционального 

устройства

барабан блогы DRUM-Unit C-EXV 37 

Canon IR400i үшін

блок барабана DRUM-Unit C-EXV 37 

для Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 102 678,57 513 392,85 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

35 01 Товар
262040.000.00

0187

Тежегіш төсеме

Түйін
Площадка тормозная принтерге арналған для принтера

Тежегіш төсеме

Canon IR400i-де

Площадка тормозная

на Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 23,00 5 892,86 135 535,78 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

36 01 Товар
262016.300.00

0011

Қағаз беру ролигі

Түйін
Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера Canon IR400i қағаз беру ролигі Ролик подачи бумаги на Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 23,00 3 392,86 78 035,78 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

37 01 Товар
262040.000.00

0136

Ролик

Түйін
Валик көп функциялы құрылғы үшін

для многофункционального 

устройства Canon IR400i үшін бөлік ролигі
ролик отделения для Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 23,00 3 125,00 71 875,00 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

38 01 Товар
262040.000.00

0136

Ролик

Түйін
Валик көп функциялы құрылғы үшін

для многофункционального 

устройства
Canon IR400i үшін пикап ролигі ролик подхвата для Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 23,00 3 125,00 71 875,00 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

39 01 Товар
262016.300.00

0011

Қағаз беру ролигі

Түйін
Ролик подачи бумаги принтерге арналған для принтера Canon IR400i үшін ADF түсіруге 

арналған жинақ

Узел захвата в сборе в ADF для 

Canon IR400i

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 5,00 33 750,00 168 750,00 02 Февраль

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

40 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензиялар 

беру жөніндегі қызметтер 

(графикалық редактор)

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения 

(графический редактор)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 102 464,30 1 102 464,30 06 Июнь

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

41 01 Товар
620129.000.00

0000

Бағдарламалық қамтамасыз 

ету
Программное обеспечение

бағдарламалық қамтамасыз етудің 

төлнұсқасы (тапсырыс бойынша 

бағдарламалық қамтамасыз етулерді 

әзірлеу бойынша қызметтерді 

қоспағанда)

оригинал программного обеспечения 

(кроме услуг по разработке 

программных обеспечении по 

заказу)

Forti ақпараттық қауіпсіздік 

фабрикасы

Фабрика информационной 

безопасности Forti
117 Тендер Штука 1,00 41 169 321,00 41 169 321,00 01 Январь

в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

42 01 Товар
274025.990.00

0000
Жарықдиодты лампа Светодиодная панель қуаты 40 Вт мощность 40 Вт

Армстронг төбеге ілінетін жарық 

диодты шам - 48 Вт, жылу түсі - 6500 

К, жарық ағыны 4000 лм

Потолочный светодиодный 

светильник армстронг мощность - 48 

Вт, теплота цвета - 6500 К, световой 

поток 4000 лм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 200,00 589,28 117 857,14 04 Апрель

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

43 01 Товар
329111.530.00

0000
Сыпырғыш Метла жинау үшін для уборки

Айналаны тазалауға арналған сабы 

бар чий сыпырғыш 

Метла чий с черенком для уборки 

территории

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 30,00 1 263,39 37 901,78 04 Апрель

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

44 01 Товар
329119.500.00

0001
Тон Шубка майлау орны малярная Бояу білікшесі Валик малярный

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 2,00 800,00 1 600,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

45 01 Товар
257310.300.00

0006
Тырма Грабли

бау-бақшалылар, тістері дөңгелек 

қиылған 14 тісті, металлды

садово-огородные, 14-зубовые с 

круглым сечением зуба, 

металлические

Бақша тырмасы Грабли садовые

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 4,00 1 800,00 7 200,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

46 01 Товар
329119.300.00

0000
Қылқалам Кисть майлау орны малярная Бояу қылқаламы Кисть малярная

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 5,00 150,00 750,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

47 01 Товар
203011.900.00

0002
Бояу Краска маркасы ВД-АК-111 марка ВД-АК-111

Бояу суэмульсиялы ішкі жұмыстар 

үшін

Краска водоэмульсионная для 

внутренних работ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Литр (куб. 

дм.)
5,00 500,00 2 500,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

48 01 Товар
203012.200.00

0002
Бояу Краска

металдан жасалған бұйымдарды 

қорғауға арналған, тотқа қарсы

для защиты изделий из металла, 

антикоррозионная
Металл бояу Краска по металлу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Килограмм 1,00 1 250,00 1 250,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

49 01 Товар
257310.100.00

0007
Күрек Лопата қар жинайтын снегоуборочная Қар жинайтын күрек Лопата снегоуборочная

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 2,00 7 500,00 15 000,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

50 01 Товар
329111.530.00

0000
Сыпырғыш Метла жинау үшін для уборки

Айналаны тазалауға арналған сабы 

бар чий сыпырғыш 

Метла чий с черенком для уборки 

территории

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 3,00 1 400,00 4 200,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

51 01 Товар
222121.530.00

0175

Сумен жабдықтауға арналған 

құбыр
Труба для водоснабжения

поливинилхлоридтан, диаметр 90 

мм, қабырғаның қалыңдығы 2,2 мм

из поливинилхлорида, диаметр 90 

мм, толщина стенки 2,2 мм
Араластырғыш шлангі Шланг на смеситель 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 450,00 4 500,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

52 01 Товар
221111.100.00

0007
Автошины Шина

жеңіл автомобиль үшін, жазғы, 

радиалды, тоғын диаметрі 17

для легкового автомобиля, летняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден 

жасалған пневматикалық жаңа 

шина. Шинаның құрылымы: 

радиальды. Топтамасы: камерасыз 

шина. Тоғынның номиналды 

диаметрі: 17. Жазгы

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  

для легковых автомобилей. 

конструкция шины: радиальная. 

комплектность: бескамерная шина. 

номинальный диаметр обода: 17. 

Летняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4 62 170,14 248 680,56 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

53 01 Товар
221111.100.00

0027
Шина Шина

жеңіл автомобиль үшін, қысқы, 

радиалды, тоғын диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден 

жасалған пневматикалық жаңа 

шина. Шинаның құрылымы: 

радиальды. Топтамасы: камерасыз 

шина. Тоғынның номиналды 

диаметрі: 17. Қыскы

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  

для легковых автомобилей. 

конструкция шины: радиальная. 

комплектность: бескамерная шина. 

номинальный диаметр обода: 17. 

Зимняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4 62 170,14 248 680,56 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
231000000 0



54 01 Товар
221111.100.00

0027
Шина Шина

жеңіл автомобиль үшін, қысқы, 

радиалды, тоғын диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден 

жасалған пневматикалық жаңа 

шина. Шинаның құрылымы: 

радиальды. Топтамасы: камерасыз 

шина. Тоғынның номиналды 

диаметрі: 17. Қыскы

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  

для легковых автомобилей. 

конструкция шины: радиальная. 

комплектность: бескамерная шина. 

номинальный диаметр обода: 17. 

Зимняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4 62 170,14 248 680,56 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
431000000 0

55 01 Товар
221111.100.00

0027
Шина Шина

жеңіл автомобиль үшін, қысқы, 

радиалды, тоғын диаметрі 17

для легкового автомобиля, зимняя, 

радиальная, диаметр обода 17

Шиналар. Мөлшері:265/65R17. Жеңіл 

автомобильдер үшін резіңкеден 

жасалған пневматикалық жаңа 

шина. Шинаның құрылымы: 

радиальды. Топтамасы: камерасыз 

шина. Тоғынның номиналды 

диаметрі: 17. Қыскы

Автошины размер:265/65R17.  шина 

резиновая пневматическая новая  

для легковых автомобилей. 

конструкция шины: радиальная. 

комплектность: бескамерная шина. 

номинальный диаметр обода: 17. 

Зимняя шина.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 4 62 170,14 248 680,56 05 Май

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
791000000 0

56 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
71500 154,00 11 011 000,00 03 Март С 01.03.2021 г. по 31.12.2021 г. 751110000 100

57 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 100

58 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 100

59 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 100

60 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 100

61 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 100

62 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 100

63 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 100

64 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 100

65 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 100

66 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 100

67 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 100

68 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 100

69 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 100

70 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 100

71 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 100

72 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

73 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 100

74 01 Товар
192026.510.00

0001
Дизельді жанармай Топливо дизельное қысқы зимнее Қысқы дизельді жанармайы Дизтопливо зимнее 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
1 000,00 240,00 240 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

75 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее Жазғы дизельді жанармайы Дизтопливо летнее 117 Тендер

Литр (куб. 

дм.)
6 000,00 205,00 1 230 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

76 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

77 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 100

78 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 100

79 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 100

80 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 100

81 01 Товар
192026.510.00

0000
Дизельді жанармай Топливо дизельное жазғы летнее

Дизельгенераторға арналған 

дизельді жанармайы
Дизтопливо для дизельгенератора

116 Запрос ценовых 

предложений

Литр (куб. 

дм.)
0 0,00 0,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 100

82 01 Товар
275111.300.00

0000
Тоңазытқыш Холодильник

бір камералық, бөлек тұрған, көлемі 

50 л, мұздатқыш бөлімі жоқ

однокамерный, отдельностоящий, 

объем 50 л, без морозильного отдела

Көлемі 50 литрге дейінгі бір 

камералы тоңазытқыш

Однокамерный холодильник объемом 

до 50 литров

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1,00 62 500,00 62 500,00 05 Май
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

83 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 500,00 714,28 357 140,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

84 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

Ішуге арналған су 0,25 л. шыны 

ыдысында

Вода питьевая 0,25 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 3 456,00 241,07 833 137,92 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

85 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 625,00 125 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0



86 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

Ішуге арналған су 0,25 л. шыны 

ыдысында

Вода питьевая 0,25 л в стеклянных 

бутылках

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 73,00 211,61 15 447,53 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

87 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 178,00 714,28 127 141,84 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

88 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 573,00 114 600,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

89 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 580,36 116 071,42 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

90 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 491,07 98 214,28 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

91 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 446,43 89 285,71 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

92 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 698,00 139 600,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

93 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 600,00 120 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

94 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

95 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

96 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

97 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

98 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

99 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

100 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 180,00 706,34 127 141,20 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

101 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 535,71 107 142,85 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

102 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 24,00 446,43 10 714,28 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
512610000 0

103 01 Товар
110711.310.00

0002
Су Вода

газдалмаған, минералды емес, ауыз 

су, табиғи

негазированная, неминеральная, 

питьевая, природная

19 л пластикалық бөтелкедегі ішуге 

арналған су

Питьевая вода в пластиковых 

бутылях 19 л

116 Запрос ценовых 

предложений
Бутылка 200,00 580,36 116 071,42 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

104 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
711000000 0

105 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 02 Февраль
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
151000000 0

106 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 500,00 20,00 10 000,00 05 Май
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
191000000 0

107 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 02 Февраль
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
231000000 0

108 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 03 Март
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
631000000 0

109 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
271000000 0

110 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 03 Март
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
351000000 0

111 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 02 Февраль
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
431000000 0

112 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 02 Февраль
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
471000000 0

113 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 05 Май
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
591000000 0

114 01 Товар
222923.200.00

0011
Стақан Стакан пластиктен жасалған, бір реттік из пластика, одноразовая Бір реттік пластикалық шыны 0,2 мл

Стакан одноразовый пластиковый 

0,2 мл

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 000,00 20,00 20 000,00 04 Апрель
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
791000000 0

115 01 Товар
222929.900.00

0005
Тақта Табличка ақпараттық, пластик информационная, пластиковая

Есіктің тақтайшалары (лазермен 

ойылған роумарк), өлшемі 255 

мм*170 мм

Дверные таблички (роумарк с 

лазерной гравировкой), размер 255 

мм*170мм

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 8,00 3 125,00 25 000,00 08 Август
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
631000000 0

116 01 Товар
221930.590.00

0007
Жең Рукав гидравликалық, жоғары қысым гидравлический, высокого давления Өрт жеңі Пожарный рукав

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1,00 13 766,07 13 766,07 07 Июль
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
231000000 0

117 01 Товар
272011.900.00

0004
Батарейка Батарейка типі АА тип АА Батарейка типі АА қаптамада 2 дана Батарейка тип АА в упаковке 2 шт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 98,00 1 339,28 131 249,43 01 Январь

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0



118 01 Товар
272011.900.00

0003
Батарейка Батарейка типі ААА тип ААА

Батарейка типі ААА қаптамада 2 

дана
Батарейка тип ААА в упаковке 2 шт

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 785,71 78 571,42 01 Январь

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

119 01 Товар
221973.210.00

0000
Өшіргіш Ластик жұмсақ мягкий Кеңсе өшіргіш Ластик канцелярский

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 680,00 111,61 75 894,79 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

120 01 Товар
205210.900.00

0025
Желім Клей кеңселік канцелярский Кеңсе желім-қарындаш Канцелярский клей-карандаш

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 680,00 135,71 92 282,79 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

121 01 Товар
172314.500.00

0002

Кеңсе жабдығына арналған 

қағаз

Бумага для офисного 

оборудования
формат А4 формат А4

Қағаз А4. 80 гр/м2, қорабында 500 

тал

Бумага А4. 80 гр/м2, 500 листов в 

пачке

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна пачка 5 000,00 1 321,79 6 608 928,56 01 Январь

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

122 01 Товар
172313.500.00

0003
Тіркелім Регистр картонды, формат А4 картонный, формат А4 Тіркеуіш, 70 мм Регистр, 70 мм

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 300,00 437,50 568 750,00 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

123 01 Товар
257111.910.00

0001
Қайшы Ножницы кеңселік канцелярские Қайшы Ножницы

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 500,00 294,64 147 320,00 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

124 01 Товар
329959.900.00

0082
Скотч Скотч полипропиленді полипропиленовый Скотч Скотч

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 150,00 446,43 66 964,50 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

125 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Павлодар облысы бойынша РФ 

ғимаратын күрделі жөндеу

Капитальный ремонт здания РФ по 

Павлодарской области
117 Тендер Работы 1,00 28 576 751,25 28 576 751,25 03 Март

в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
551000000 0

126 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Павлодар облысы бойынша РФ 

тұрғын емес ғимаратты жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

авторлық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Павлодарской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 275 583,00 275 583,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

127 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Павлодар облысы бойынша РФ 

тұрғын емес ғимаратты жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Павлодарской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 797 222,00 797 222,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

128 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Атырау облысы бойынша РФ 

ғимаратын ішкі бөлмелерін ағымдағы 

жөндеу жұмыстары

Текущий ремонт внутренних 

помещений здания РФ по 

Атырауской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 5 185 472,48 5 185 472,48 04 Апрель

в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
231000000 0

129 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Атырау облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Атырауской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 148 813,23 148 813,23 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

130 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Жамбыл облысы бойынша РФ 

ғимаратын ішкі бөлмелерін ағымдағы 

жөндеу жұмыстары

Текущий ремонт внутренних 

помещений здания РФ по 

Жамбылской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 5 680 090,37 5 680 090,37 07 Июль

в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
311000000 0

131 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Жамбыл облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Жамбылской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 163 007,83 163 007,83 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

132 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылыстард

ың/үй-жайлардың жеке 

элементтерді (жабдықтардан, 

инженерлік жүйелер мен 

коммуникациядан басқа) 

жөндеу / қайта құру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/реконструкции 

отдельных элементов 

нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий (кроме оборудования, 

инженерных систем и 

коммуникаций)

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылымдардың/бөл

мелердің жеке элементтерін 

жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары 

(жабдықтардан, инженерлік 

жүйелерден және байланыстардан 

басқа)

Работы по ремонту/реконструкции 

отдельных элементов нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

БК терезе блоктарын жөндеу Ремонт оконных блоков в ГО 117 Тендер Работы 1,00 7 506 371,36 7 506 371,36 04 Апрель
в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

133 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

БК терезе блоктарын жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

авторлық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому надзору за 

ходом работ по ремонту оконных 

блоков ГО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 198 038,22 198 038,22 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

134 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

БК терезе блоктарын жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту оконных 

блоков ГО

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 572 895,09 572 895,09 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

135 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Қызылорда облысы бойынша РФ 

ғимаратын күрделі жөндеу

Капитальный ремонт здания РФ по 

Кызылординской области
117 Тендер Работы 1,00 17 471 055,17 17 471 055,17 05 Май

в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
431000000 0

136 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Қызылорда облысы бойынша РФ 

тұрғын емес ғимаратты жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

авторлық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по авторскому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Кызылординской 

области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 183 071,45 183 071,45 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

137 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Қызылорда облысы бойынша РФ 

тұрғын емес ғимаратты жөндеу 

бойынша жұмыстардың барысын 

техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Кызылординской 

области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 529 598,47 529 598,47 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

138 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылыстард

ың/үй-жайлардың жеке 

элементтерді (жабдықтардан, 

инженерлік жүйелер мен 

коммуникациядан басқа) 

жөндеу / қайта құру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/реконструкции 

отдельных элементов 

нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий (кроме оборудования, 

инженерных систем и 

коммуникаций)

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылымдардың/бөл

мелердің жеке элементтерін 

жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары 

(жабдықтардан, инженерлік 

жүйелерден және байланыстардан 

басқа)

Работы по ремонту/реконструкции 

отдельных элементов нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

БҚО бойынша РФ арақабырғаларды 

орнату жұмыстары

Работы по установке перегородок в 

РФ по ЗКО

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 3 643 648,48 3 643 648,48 04 Апрель

в течение 90 календарных дней 

с даты подписания договора
271000000 0

139 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

БҚО бойынша РФ арақабырғаларды 

орнату жұмыстардың барысын 

техникалық қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по установке 

перегородок в РФ по ЗКО

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 104 565,81 104 565,81 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0



140 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Ақтөбе облысы бойынша РФ 

ғимаратын күрделі жөндеу

Капитальный ремонт здания РФ по 

Актюбинской области
117 Тендер Работы 1,00 17 369 189,00 17 369 189,00 02 Февраль

в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
151000000 0

141 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Ақтөбе облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын авторлық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по авторскому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Актюбинской области

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 194 535,00 194 535,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

142 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Ақтөбе облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Актюбинской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 562 762,00 562 762,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

143 01 Работы
813010.000.00

0000

Аумақтарды жөндеу / 

абаттандыру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/благоустройству 

территории

Аймақты жөндеу/жайластыру 

жұмыстары

Работы по ремонту/благоустройству 

территории
Асфальт жабынын жөндеу Ремонт асфальтового покрытия

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 1 863 393,00 1 863 393,00 04 Апрель

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
151000000 0

144 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Ақтөбе облысы бойынша РФ асфальт 

жабынын жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту 

асфальтового покрытия РФ по 

Актюбинской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 51 984,00 51 984,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

145 01 Работы
331219.100.00

0000

Ауа тазартушы жабдықтарды 

жөндеу/жаңғырту бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

воздухоочистительного 

оборудования

Ауаны тазалау жабдықтарын 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары

Работы по ремонту/модернизации 

воздухоочистительного 

оборудования

Желдеткішті бөлшектеу/монтаждау Демонтаж/монтаж вентилятора

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Работы 1,00 158 000,00 158 000,00 03 Март
в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
151000000 0

146 01 Работы
731119.900.00

0000

Жарнамалық / ақпараттық 

құрылымдарды монтаждау 

(құрастыру)

Работы по установке 

(монтажу) 

рекламных/информационных 

конструкций

Жарнамалық / ақпараттық және 

ұқсас құрылымдарды монтаждау 

(құрастыру)

Работы по установке (монтажу) 

рекламных/информационных и 

аналогичных конструкций

«Бәйтерек Даму» белгісін жасау, 

бөлшектеу және орнату

Изготовление, демонтаж и монтаж 

Вывески "Байтерек Даму" 

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 764 800,00 764 800,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

147 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Ақмола облысы бойынша РФ 

ғимаратын сыртқы және ішкі 

бөлмелерін ағымдағы жөндеу 

жұмыстары

Текущий ремонт наружных и 

внутренних помещений здания РФ по 

Акмолинской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 2 603 845,98 2 603 845,98 04 Апрель

в течение 60 календарных дней 

с даты подписания договора
111000000 0

148 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

Ақмола облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по Акмолинской области

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 74 725,44 74 725,44 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

149 01 Работы
410040.300.00

0001

Тұрғын емес 

ғимараттарды/ғимараттарды/

үй-жайларды жөндеу 

бойынша жұмыстар

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий

Тұрғын емес 

ғимараттар/құрылыстар/бөлмелерді 

жөндеу жұмыстары (жабдықтар, 

инженерлік жүйелер мен 

байланыстардан басқа)

Работы по ремонту нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

ШҚО облысы бойынша РФ 

ғимаратын күрделі жөндеу

Капитальный ремонт здания РФ по 

ВКО
117 Тендер Работы 1,00 14 844 663,76 14 844 663,76 04 Апрель

в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
631000000 0

150 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

ШҚО облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын авторлық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по авторскому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по ВКО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 163 596,79 163 596,79 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

151 01 Услуга
711220.000.00

0000

Авторлық/техникалық 

қадағалау бойынша 

қызметтер

Услуги по 

авторскому/техническому 

надзору

Авторлық/техникалық қадағалау 

бойынша қызметтер

Услуги по авторскому/техническому 

надзору

ШҚО облысы бойынша РФ тұрғын 

емес ғимаратты жөндеу бойынша 

жұмыстардың барысын техникалық 

қадағалау бойынша қызметтер

Услуги по техническому надзору за 

ходом работ по ремонту нежилого 

здания РФ по ВКО

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 473 261,16 473 261,16 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

152 01 Работы
432110.400.00

0001

Работы по устройству 

(монтажу) пожарной 

сигнализации/систем 

тушения

Работы по устройству 

(монтажу) пожарной 

сигнализации/систем 

тушения

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения и аналогичного 

оборудования

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения и аналогичного 

оборудования

Күзет / өрт сигнализациясын 

монтаждау және демонтаждау 

бойынша жұмыстар

Работы по монтажу и демонтажу 

охранно/ пожарной сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 945 000,00 945 000,00 03 Март

в течение 45 календарных дней 

с даты подписания договора
631000000 0

153 01 Работы
432110.400.00

0001

Работы по устройству 

(монтажу) пожарной 

сигнализации/систем 

тушения

Работы по устройству 

(монтажу) пожарной 

сигнализации/систем 

тушения

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения и аналогичного 

оборудования

Работы по устройству (монтажу) 

пожарной сигнализации/систем 

тушения и аналогичного 

оборудования

Ғимараттағы автоматты өрт 

сигнализациясы және сөйлеу 

хабарлауы құрылғысына прокет 

құжаттамасын әзірлеу

Разработка проектной документации 

на устройство автоматической 

пожарной сигнализации и речевого 

оповещения в здании

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 530 000,00 530 000,00 02 Февраль

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора
631000000 0

154 01 Услуга
381129.000.00

0000

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүлік/материал

дарды шығару (жинау) 

бойынша қызметтер

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материал

ов

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүлік/материалдарды 

шығару (жинау) бойынша қызметтер

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов
Қоқыстарды шығару қызметтері

Услуги по вывозу (ТБО) твердых 

бытовых отходов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 980 768,57 980 768,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

155 01 Услуга
812913.000.00

0000

санитарлық қызметтер 

(дезинфекциялау, 

зиянкесетрмен күресу, 

дератизациялау және 

аналогиялық)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

санитарлық қызметтер 

(дезинфекциялау, зиянкесетрмен 

күресу, дератизациялау және 

аналогиялық)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Санитарлық қызметтер 

(дезинфекциялау, зиянкесетрмен 

күресу, дератизациялау және 

аналогиялық)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 107 142,85 107 142,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

156 01 Услуга
331411.120.00

0000

Генераторлық 

қондырғыларды және ұқсас 

электртүрлендіруші 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Генераторлық қондырғыларға және 

ұқсас электр генерациялау 

жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию генераторных 

установок и аналогичного 

электрогенерирующего 

оборудования

Дизель генераторына техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию дизельного 

генератора 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 267 857,14 267 857,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

157 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Полиграфиямен байланысты 

қызметтер, басып шығару, көшіру, 

түптеу және соған ұқсас (баннерлер, 

визиткалар, ашық хаттар, флаерлер 

және т. б.)

Услуги, связанные с полиграфией, 

печатание, копирование, переплет и 

аналогичное (банеры, визитки, 

открытки, флаера и т.п.)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 127 880,16 127 880,16 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

158 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

159 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

160 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0



161 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

162 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

163 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

164 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

165 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

166 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

167 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

168 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

169 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

170 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

171 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

172 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

173 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Баннерлер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

баннеров
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 000,00 160 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

174 01 Услуга
493122.000.00

0000

Жүкті аралас тасымалдау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по смешанной 

перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті 

тасымалдау бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Жүктерді өңірлерге теміржолмен,әуе 

көлігімен және автомобиль көлігімен 

жеткізу бойынша қызметтер

Услуги по перевозке грузов в 

регионы железнодорожным, 

воздушным и автомобильным 

транспортом

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 372 128,57 3 372 128,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

175 01 Услуга
493211.000.00

0000
Таксидің қызмет көрсетулері Услуги такси Такси қызметтер Услуги такси Корпоративтік такси қызметі Услуги корпоративного такси

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 450 000,00 4 450 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

176 01 Услуга
493212.000.00

0000

Жеңіл автомобильдерді 

жалдау қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісімен 

бірге жалға беру бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем

Нұр-Сұлтан қ. тәулік бойғы жұмыс 

режимімен бизнес-кластағы 1 

автокөлікті жалға алу

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Нур-Султан

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 720 000,00 4 720 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

177 01 Услуга
771110.100.00

0000

Жеңіл автомобильдерді 

жалдау қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз 

жалға беру бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

Алматы қ. тәулік бойғы жұмыс 

режимімен бизнес-кластағы 1 

автокөлікті жалға алу

Аренда 1-го автотранспорта бизнес 

класса,  с круглосуточным режимом 

работы в г. Алматы

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

178 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер (БК ҚБ және РФ)

Услуги по доступу к Интернету СП ГО 

и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 5 023 893,75 5 023 893,75 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

179 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 БК Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер

Услуги по доступу к Интернету СП ГО 

и РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 13 189 856,49 13 189 856,49 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

180 01 Услуга
612041.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сымсыз желілер бойынша тар 

жолақты Интернетке рұқсат беру 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к Интернету 

узкополосному по сетям 

беспроводным

Ұйым қызметкерлерінің 

роутерлерінде және планшеттік 

компьютерлерінде Интернет желісіне 

қол жеткізуді ұйымдастыру жөніндегі 

қызметтер

Услуги по организации доступа к 

сети Интернет на роутерах и 

планшетных компьютерах 

работников организации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 593 437,32 593 437,32 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0



181 01 Услуга
612041.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сымсыз желілер бойынша тар 

жолақты Интернетке рұқсат беру 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к Интернету 

узкополосному по сетям 

беспроводным

Ұйым қызметкерлерінің 

роутерлерінде және планшеттік 

компьютерлерінде Интернет желісіне 

қол жеткізуді ұйымдастыру жөніндегі 

қызметтер

Услуги по организации доступа к 

сети Интернет на роутерах и 

планшетных компьютерах 

работников организации

117 Тендер Одна услуга 1,00 1 780 311,96 1 780 311,96 02 Февраль
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

182 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 832 800,00 832 800,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

183 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер
Услуги по доступу к Интернету 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 498 400,00 2 498 400,00 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

184 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер (Алматы қ. РФ)

Услуги по доступу к Интернету (РФ 

по г. Алматы)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 133 929,00 133 929,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

185 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер (Алматы қ. РФ)

Услуги по доступу к Интернету (РФ 

по г. Алматы)
117 Тендер Одна услуга 1,00 401 785,26 401 785,26 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

186 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

Бас кеңсенің құрылымдық 

бөлімшелері мен регионалдық 

филиалдардың телефон байланысы 

қызметтері (БК ҚБ және РФ)

Услуги телефонной связи 

структурных подразделений 

головного офиса и региональных 

филиалов (СП ГО и РФ)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 934 850,00 1 934 850,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

187 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

Бас кеңсенің құрылымдық 

бөлімшелері мен регионалдық 

филиалдардың телефон байланысы 

қызметтері (БК ҚБ және РФ)

Услуги телефонной связи 

структурных подразделений 

головного офиса и региональных 

филиалов (СП ГО и РФ)

117 Тендер Одна услуга 1,00 5 804 550,00 5 804 550,00 02 Февраль
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

188 01 Услуга
611011.159.00

0000
Тегін қоңырау шалу қызметі Услуга "Бесплатный вызов"

Телефон нөмірін шақырылатын 

шақыртулар үшін көрсетілетін 

қызметтер

Услуги по предоставлению 

телефонного номера для звонков за 

счет вызываемого абонента

 Toll Free зияткерлік нөмір үшін 

абоненттік төлем

Абонплата за интеллектуальный 

номер Toll Free

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 316 883,49 316 883,49 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

189 01 Услуга
611011.159.00

0000
Тегін қоңырау шалу қызметі Услуга "Бесплатный вызов"

Телефон нөмірін шақырылатын 

шақыртулар үшін көрсетілетін 

қызметтер

Услуги по предоставлению 

телефонного номера для звонков за 

счет вызываемого абонента

 Toll Free зияткерлік нөмір үшін 

абоненттік төлем

Абонплата за интеллектуальный 

номер Toll Free
117 Тендер Одна услуга 1,00 950 650,47 950 650,47 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

190 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ қалааралық телефон 

байланысы бойынша қызметтер

Услуги междугородней телефонной 

связи СП ГО и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 600 000,00 600 000,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

191 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ қалааралық телефон 

байланысы бойынша қызметтер

Услуги междугородней телефонной 

связи СП ГО и РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 800 000,00 1 800 000,00 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

192 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ халықаралық 

телефон байланысы бойынша 

қызметтер

Услуги международной телефонной 

связи СП ГО и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 200 892,75 200 892,75 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

193 01 Услуга
611011.200.00

0000

Телефондық байланысының 

қызмет көрсетулері
Услуги телефонной связи

Белгіленген жергілікті, қалааралық, 

халықаралық телефон байланысы 

қызметтері

Услуги фиксированной местной, 

междугородней, международной 

телефонной связи

БК ҚБ және РФ халықаралық 

телефон байланысы бойынша 

қызметтер

Услуги международной телефонной 

связи СП ГО и РФ
117 Тендер Одна услуга 1,00 803 571,00 803 571,00 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

194 01 Услуга
611030.900.00

0000

Телекоммуникациялық 

қызмет көрсетулер
Услуги по передаче данных

SIP телефон жүйесі, мемлекетаралық 

және қалааралық байланыс 

қызметтерін, Интернет желісіне, 

деректер беру арнасына қосылу 

мүмкіндігін, видеоконференция 

байланысын қамту

Услуги по передаче данных по сетям 

телекоммуникационным проводным

Республикалық деңгейде МО БКО 

порттарын және 

бейнеконференцбайланыс 

қызметтерін ұсыну

Предоставление портов ЕТС ГО на 

республиканском уровне и услуг 

видеоконференцсвязи

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 7 392 983,68 7 392 983,68 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

195 01 Услуга
619010.900.00

0001
Бұлт сервисінің қызметтері Услуги облачного сервиса Бұлтты қызмет көрсетулер қызметі Услуги облачного сервиса

Инфрақұрылым қызмет ретінде 

(IaaS) әкімшілендіру қызметтерімен 

бірге

Инфраструктура как услуга (IaaS), 

включая услуги администрирования

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 26 499 999,99 26 499 999,99 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

196 01 Услуга
619010.900.00

0001
Бұлт сервисінің қызметтері Услуги облачного сервиса Бұлтты қызмет көрсетулер қызметі Услуги облачного сервиса

Инфрақұрылым қызмет ретінде 

(IaaS) әкімшілендіру қызметтерімен 

бірге

Инфраструктура как услуга (IaaS), 

включая услуги администрирования
117 Тендер Одна услуга 1,00 79 499 999,97 79 499 999,97 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

197 01 Услуга
620920.000.00

0016

Әрдайым Интернет желісінде 

орналасқан серверде 

ақпаратты физикалық 

орналастыруға арналған 

есептеу қуаттарын ұсыну 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

вычислительных мощностей 

для физического размещения 

информации на сервере, 

постоянно находящемся в 

сети Интернет

Үнемі Интернет желісіндегі серверде 

жеке ақпарат енгізу үшін есептеуіш 

қуатпен қамту (хостинг)

Предоставление вычислительных 

мощностей для физического 

размещения информации на 

сервере, постоянно находящемся в 

сети Интернет (хостинг)

Хостинг қызметтері Услуги хостинга 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 880 139,00 1 880 139,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

198 01 Услуга
611030.900.00

0000

Телекоммуникациялық 

қызмет көрсетулер
Услуги по передаче данных

SIP телефон жүйесі, мемлекетаралық 

және қалааралық байланыс 

қызметтерін, Интернет желісіне, 

деректер беру арнасына қосылу 

мүмкіндігін, видеоконференция 

байланысын қамту

Услуги по передаче данных по сетям 

телекоммуникационным проводным
Деректерді беру бойынша қызметтер

Предоставление портов ЕТС ГО на 

республиканском уровне

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 866 800,00 2 866 800,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

199 01 Услуга
531019.920.00

0000

Арнайы пошталық байланыс 

қызметтері

Услуги специальной почтовой 

связи

Арнайы пошталық байланыс 

қызметтері
Услуги специальной почтовой связи

Экспресс-поштаны жөнелту бойынша 

қызметтер (БК және барлық РФ)

Услуги по пересылке экспресс-почты 

(ГО и все РФ)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 815 196,39 5 815 196,39 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

200 01 Услуга
531012.200.00

0001

Тіркелетін пошта 

жөнелтілімдерін жөнелту 

қызметі

Услуги по пересылке 

регистрируемых почтовых 

отправлений

Тіркелетін пошталық жөнелтімдерді 

жіберу бойынша қызметтер (ішкі 

және халықаралық)

Услуги по пересылке 

регистрируемых почтовых 

отправлений (внутренних и 

международных)

Тіркелген почта жөнелтімдерін 

жөнелту қызметі (ішкі және 

халықаралық) (БК және барлық РФ)

Услуги по пересылке 

регистрируемых почтовых 

отправлений (внутренних и 

международных) (ГО и все РФ)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 483 858,75 3 483 858,75 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

201 01 Услуга
749013.000.00

0010

Экология аумағында 

есептіліктер мен ұқсас 

құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сү

йемелдеу/құрастыру 

бойынша қызметтер

Услуги по 

подготовке/верификации/соп

ровождению/составлению в 

области экологии отчетов и 

аналогичных документов

Экология аумағында есептіліктер мен 

ұқсас құжаттарды 

дайындау/верификациялау/сүйемелд

еу/құрастыру бойынша қызметтер

Услуги по 

подготовке/верификации/сопровожд

ению/составлению в области 

экологии отчетов и аналогичных 

документов

Өндірістік экологиялық бақылау 

нәтижелері бойынша есептілікті 

дайындау жөніндегі іс-шаралар

Мероприятия по подготовке 

отчетности по результатам 

производственного экологического 

контроля

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 182 071,42 182 071,42 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

202 01 Услуга
691013.000.00

0001

Еңбекті нормалау жүйелерін 

енгізу/іске қосу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

внедрению/актуализации 

системы нормирования труда

Еңбек нормалау жүйесін енгізу/өзекті 

ету қызметтері

Услуги по внедрению/актуализации 

системы нормирования труда
Грейдирлеу жүйесін енгізу Внедрения системы грейдирования

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 128 571,43 5 128 571,43 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0



203 01 Услуга
692010.000.00

0001

Салық бойынша аудитті 

жүргізу қызметтері

Услуги по проведению аудита 

по налогам

Салық бойынша аудитті жүргізу 

қызметтері

Услуги по проведению аудита по 

налогам

Кәсіпорынның салық есебін дұрыс 

жүргізу бойынша консультациялық 

қызметтер көрсету. Салық және 

бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдердің дұрыс 

есептелуін, толық және уақтылы 

төленуін, салық жеңілдіктерін 

қолданудың негізділігін тексеру.

Оказание консультационных услуг по 

правильности ведения налогового 

учета предприятия. Проверка 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты налогов и 

других обязательных платежей в 

бюджет, обоснованности 

применения налоговых льгот.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 10 714 285,71 10 714 285,71 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

204 01 Услуга
692010.000.00

0004

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін 

жүргізу бойынша қызметтер

Услуги по проведению аудита 

специального назначения 

субъектов 

квазигосударственного 

сектора

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін жүргізу 

бойынша қызметтер

Услуги по проведению аудита 

специального назначения субъектов 

квазигосударственного сектора

 Квазимемлекеттік сектор 

субъектілеріне арнайы мақсаттағы 

аудит

 Аудит спец. назначения субъектов 

квазигосоударственного сектора 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 500 000,00 4 500 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

205 01 Услуга
692010.000.00

0004

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін 

жүргізу бойынша қызметтер

Услуги по проведению аудита 

специального назначения 

субъектов 

квазигосударственного 

сектора

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің арнайы 

тағайылымдағы аудитін жүргізу 

бойынша қызметтер

Услуги по проведению аудита 

специального назначения субъектов 

квазигосударственного сектора

 КӘЖ (тәуекелдерді басқарудың 

корпоративтік жүйесі) тәуелсіз 

бағалау аудиті (үш жылда 1 рет 

өткізіледі)

 Аудит независимой оценки КСУР 

(корпоративной системы управления 

рисками) (проводится 1 раз в три 

года) 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 250 000,00 6 250 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

206 01 Услуга
749020.000.00

0072

Ақпараттық технологиялар 

тексеруін жүргізу бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по проведению аудита 

информационных технологий

Ақпараттыө технология аудиттерін 

жүргізу бойынша қызметтер

Услуги по проведению аудита 

информационных технологий
IT аудиті (екі жылда 1 рет өткізіледі)

 Аудит IT  (проводится 1 раз в два 

года) 
117 Тендер Одна услуга 1,00 8 928 571,42 8 928 571,42 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

207 01 Услуга
620920.000.00

0014

Бағдарламалық өнімді 

пайдалану қызметі

Услуги по пользованию 

программными продуктами

Алшақ қолжетімділіктегі 

бағдарламалық өнімдерді пайдалану 

қызметтері

Услуги по пользованию 

программными продуктами, 

находящимся в удаленном доступе

Субсидиялау аясында кредиттік 

бюролардың қызметтері

 Услуги кредитных бюро в рамках 

субсидирования 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 660 000,00 660 000,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

208 01 Услуга
620920.000.00

0014

Бағдарламалық өнімді 

пайдалану қызметі

Услуги по пользованию 

программными продуктами

Алшақ қолжетімділіктегі 

бағдарламалық өнімдерді пайдалану 

қызметтері

Услуги по пользованию 

программными продуктами, 

находящимся в удаленном доступе

Субсидиялау аясында кредиттік 

бюролардың қызметтері

 Услуги кредитных бюро в рамках 

субсидирования 
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 980 000,00 1 980 000,00 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

209 01 Услуга
620230.000.00

0001

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және 

техникалық қолдау бойынша 

қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Сыртқы көздерден іске асырылатын 

қаржылық бағдарламалар туралы 

есептік деректерді алу бойынша 

ақпараттық сервисті қашықтықтан 

сүйемелдеу

 Удаленное сопровождение 

информационного сервиса по 

получению отчетных данных о 

реализуемых финансовых 

программах из внешних источников 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 660 000,00 660 000,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

210 01 Услуга
620230.000.00

0001

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және 

техникалық қолдау бойынша 

қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Сыртқы көздерден іске асырылатын 

қаржылық бағдарламалар туралы 

есептік деректерді алу бойынша 

ақпараттық сервисті қашықтықтан 

сүйемелдеу

Удаленное сопровождение 

информационного сервиса по 

получению отчетных данных о 

реализуемых финансовых 

программах из внешних источников

117 Тендер Одна услуга 1,00 1 980 000,00 1 980 000,00 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

211 01 Услуга
960919.900.00

0002

Заңдық анықтамалық-

ақпараттық жүйені қолдану 

құқығына лицензия ұсыну 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования юридической 

справочно-информационной 

системы

Заңды анықтамалық-ақпараттық 

жүйені пайдалану құқығына 

лицензия беру бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

юридической справочно-

информационной системы

ПАРАГРАФ (ЮРИСТ) ақпараттық 

жүйеде пайдалану құқығына 

лицензиялар беру бойынша 

қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

информационной системы ПАРАГРАФ 

(ЮРИСТ)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 8 590 980,00 8 590 980,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 100

212 01 Услуга
639910.000.00

0000

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша 

қызмет (БАҚ арқылы ақпараттар, 

басқа да қорлардан, жинақталған 

өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

собранных/обработанных сведений)

Кредиттік бюроның қызметтері Услуги кредитного бюро
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 500 000,00 2 500 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

213 01 Услуга
639910.000.00

0000

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша 

қызмет (БАҚ арқылы ақпараттар, 

басқа да қорлардан, жинақталған 

өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

собранных/обработанных сведений)

Статистикалық деректерді ұсыну 

жөніндегі қызметтер (кредиттік 

бюроның деректер базасы негізінде 

ақпарат беру)

Услуги по предоставлению 

статистических данных 

(предоставление информации на 

основании базы данных кредитного 

бюро)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 900 000,00 3 900 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

214 01 Услуга
639910.000.00

0000

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша 

қызмет (БАҚ арқылы ақпараттар, 

басқа да қорлардан, жинақталған 

өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

собранных/обработанных сведений)

Статистикалық деректерді ұсыну 

жөніндегі қызметтер (кредиттік 

бюроның деректер базасы негізінде 

ақпарат беру)

Услуги по предоставлению 

статистических данных 

(предоставление информации на 

основании базы данных кредитного 

бюро)(по средствам Нац.Фонда)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 7 599 999,96 7 599 999,96 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

215 01 Услуга
639910.000.00

0000

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша 

қызмет (БАҚ арқылы ақпараттар, 

басқа да қорлардан, жинақталған 

өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

собранных/обработанных сведений)

Кредиттік бюролар базаларынан 

және мемлекеттік деректер 

базаларынан деректер беру 

жөніндегі қызметтер

Услуги по предоставлению данных 

из баз кредитных бюро и 

государственных баз данных

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 017 857,14 4 017 857,14 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

216 01 Услуга
639910.000.00

0000

Ақпарат ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

информации

Ақпараттарды ұсыну бойынша 

қызмет (БАҚ арқылы ақпараттар, 

басқа да қорлардан, жинақталған 

өңделген ақпараттар)

Услуги по предоставлению 

информации (информации из СМИ, 

из баз данных, других 

собранных/обработанных сведений)

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік 

кірістер комитетінің сайтынан 

статистикалық деректер мен 

салықтар бойынша деректер 

импорты бойынша қызметтер

Услуги по импорту статистических 

данных и данных по налогам с сайта 

Комитета государственных доходов 

Министерства финансов РК

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 591 406,21 2 591 406,21 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

217 01 Услуга
639910.000.00

0005

Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер

Услуги по обработке 

информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды 

және баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Басқа көздерден ақпараттық 

қызметтерді сатып алу

Приобретение информационных 

услуг из других источников

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 044 642,85 2 044 642,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

218 01 Услуга
639910.000.00

0005

Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер

Услуги по обработке 

информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды 

және баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Шетелдік есепке алу бойынша ҚР 

резиденті емес болып табылатын 

Қордың әлеуетті контрагенттерін 

тексеру

Проверка потенциальных 

контрагентов Фонда, являющимися 

нерезидентами РК по иностранным 

учетам

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 197 435,71 2 197 435,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

219 01 Услуга
639910.000.00

0005

Ақпараттық өңдеу бойынша 

қызметтер

Услуги по обработке 

информации

Ақпаратты/мәліметті/материалдарды 

және баламаларды өңдеу қызметтері

Услуги по обработке 

информации/данных/материалов и 

аналогичное

Регионалдық филиалдарда "Құпия 

сатып алушы" ахуалдық 

тексерулердің пилоттық нұсқасын 

жүргізу қызметтері

Услуги проведения пилотного 

варианта ситуационных проверок 

"Тайный покупатель" в 

Региональных филиалах

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 138 392,85 1 138 392,85 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

220 01 Услуга
620920.000.00

0021

Тауарлардың, жұмыстардың 

және қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық 

анықтамалығы ақпараттық 

жүйесін қолдану бойынша 

қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

Единый номенклатурный 

справочник товаров, работ и 

услуг

Тауарлардың, жұмыстардың және 

қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой Единый 

номенклатурный справочник 

товаров, работ и услуг

Тауарлардың, жұмыстардың және 

қызметтердің бірыңғай 

номенклатуралық анықтамалығы 

ақпараттық жүйесін қолдану 

бойынша қызметтер

Услуги по пользованию 

информационной системой Единый 

номенклатурный справочник 

товаров, работ и услуг

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 109 310,25 109 310,25 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

221 01 Услуга
620920.000.00

0007

Электрондық сатып 

алулардың ақпараттық 

жүйесін қолдану бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по пользованию 

информационной системой 

электронных закупок

Электрондық сатып алу ақпараттық 

жүйесін пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию 

информационной системой 

электронных закупок

www.goszakup.gov.kz электронды 

сатып алу ақпараттық жүйесін 

пайдалану қызметтері

Услуги по пользованию 

информационной системой 

электронных закупок 

www.goszakup.gov.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 300 961,92 300 961,92 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

222 01 Услуга
620920.000.00

0013

Ақпараттық ресурстарға қол 

жеткізу қызметі

Услуги по предоставлению 

доступа к информационным 

ресурсам

Ақпараттық ресурстарға 

қолжетімділікті ұсыну бойынша 

қызметтер (пайдаланушыларды 

сертификаттау, қолжетімділікті алу 

және т.б.)

Услуги по предоставлению доступа к 

информационным ресурсам 

(сертификация пользователей, 

получение доступа и др.)

Веб-сайттағы ізденушілер 

түйіндемесінің базасына қол жеткізу 

қызметтері

Услуги доступ к базе резюме 

соискателей на веб сайте

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 100 357,14 1 100 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

223 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 062 422,33 2 062 422,33 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100



224 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 67 410,64 67 410,64 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 100

225 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 95 535,64 95 535,64 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 100

226 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 35 714,28 35 714,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 100

227 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 62 050,50 62 050,50 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 100

228 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 49 885,71 49 885,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 100

229 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 71 428,57 71 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 100

230 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 44 642,85 44 642,85 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 100

231 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 107 142,85 107 142,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 100

232 01 Услуга
749020.000.00

0010

Ауырған жағдайда 

медициналық сақтандыру 

бойынша қызметтер

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай 

болезни

Сырқаттану жағдайы туындаған 

кездегі медициналық сақтандыру 

бойынша қызметтер

Услуги по медицинскому 

страхованию на случай болезни

Штаттағы қызметкерлер мен 

аутстаффинг қызметкерлерді ерікті 

медициналық сақтандыру

Добровольное медицинское 

страхование штатных работников и 

работников аутстаффинга

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 74 568 761,19 74 568 761,19 07 Июль

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 70

233 01 Товар
329959.900.00

0055
Сертификат Сертификат сыйлықтық подарочный

Қызметкерлердің балаларына 

арналған жаңа жылдық сыйлықтар 

(сыйлық сертификаты)

Новогодние подарки для детей 

сотрудников  (сертификат 

подарочный)

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 625,00 5 000,00 3 125 000,00 10 Октябрь

в течение 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

234 01 Услуга
841311.000.00

0001

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту 

(үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) 

бойынша қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Кадрларды даярлау және 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру

Подготовка кадров и повышение 

квалификации сотрудников 
117 Тендер Одна услуга 1,00 43 750 000,32 43 750 000,32 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 30

235 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

 Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер 

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1 93 750,00 93 750,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

236 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 256 696,42 256 696,42 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

237 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 330 357,14 330 357,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

238 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 378 571,42 378 571,42 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

239 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 127 000,00 127 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

240 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 62 500,00 62 500,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

241 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 71 428,57 71 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

242 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 801 428,57 801 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

243 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 410 714,28 410 714,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 100

244 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 772 321,42 772 321,42 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

245 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 500 357,14 500 357,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

246 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 330 357,14 330 357,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

247 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 93 750,00 93 750,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

248 01 Услуга
522121.700.00

0000

Сақтау камералардың 

қызметтері
Услуги камер хранения Сақтау камералардың қызметтері Услуги камер хранения

Банктік сейф ұяшықтарын 

күнтізбелік 12 айға жалға беру 

жөніндегі қызметтер

 Услуги по аренде банковских 

сейфовых ячеек на 12 календарных 

месяцев 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 383 928,57 383 928,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0



249 01 Услуга
749020.000.00

0011

Автомобиль көлігі иелерінің 

азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию 

гражданско-правовой 

ответственности владельцев 

автомобильного транспорта

Автомобиль көлігі иелерін азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін 

сақтандыру бойынша қызметтер

Услуги по страхованию гражданско-

правовой ответственности 

владельцев автомобильного 

транспорта

Авто көлікті міндетті сақтандыру
 Обязательное страхование  

автомашин ГО и РФ 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 058 200,00 1 058 200,00 05 Май

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

250 01 Услуга
749020.000.00

0017

Залалдан мүлікті сақтандыру 

(автомобиль, теміржол, әуе, 

су көлігін, жүктерді 

сақтандырудан басқа) 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по страхованию 

имущества от ущерба (кроме 

страхования автомобильного, 

железнодорожного, 

воздушного, водного 

транспорта, грузов)

Зияннан мүлікті сақтандыру бойынша 

қызметтер (автомобиль, теміржол, 

әуе, су көлік, жүкті сақтандырудан 

басқа)

Услуги по страхованию имущества от 

ущерба (кроме страхования 

автомобильного, железнодорожного, 

воздушного, водного транспорта, 

грузов)

Мүлікті  сақтандыру бойынша 

қызметтер
 Услуги по страхованию имущества 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 000 000,00 2 000 000,00 09 Сентябрь

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

251 01 Услуга
749020.000.00

0009

Жазатайым оқиғалардан 

сақтандыру бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по страхованию от 

несчастных случаев

Жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру бойынша қызметтер

Услуги по страхованию от 

несчастных случаев

 Қызметкерлердің еңбек (қызметтік) 

міндеттерін орындауы кезінде 

олардың өмірі мен денсаулығына 

зиян келтіргені үшін жұмыс 

берушінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру

 Страхование гражданско-правовой 

ответственности работадателя за 

причинение вреда жизни и здоровью 

работникам при исполнении ими 

трудовых (служебных) обязанностей 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 3 990 085,61 3 990 085,61 07 Июль

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 100

252 01 Услуга
639910.000.00

0002

 Ақпараттық мониторинг 

қызметтері

Услуги информационного 

мониторинга
Ақпараттық бақылау қызметі

Услуги информационного 

мониторинга

БАҚ, әлеуметтік желілер, блогтар, 

веб-ресурстардың ақпараттық 

мониторингі

 Информационный мониторинг СМИ, 

социальных сетей, блогов, веб-

ресурсов 

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 125 000,00 3 125 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

253 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

 Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

254 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

 Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

255 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

256 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

257 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

258 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

259 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

260 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

261 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

262 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

263 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

264 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

265 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

266 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

267 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

268 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-та жарнамалық ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение рекламно 

информационных материалов в СМИ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 525 000,00 525 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0



269 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

270 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

271 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

272 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

273 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

274 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

275 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

276 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

277 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

278 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

279 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

280 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

281 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

282 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

283 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

284 01 Услуга
829919.000.00

0008

Флагштоктарды және ұқсас 

символдарға қызмет көрсету 

және күту бойынша 

қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Ту тұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және күтіп ұстау 

қызметтері

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

Тутұғырға және ұқсас нышандарға 

қызмет көрсету және оларды күтіп 

ұстау жөніндегі қызметтер

Услуги по обслуживанию и 

содержанию флагштока и 

аналогичных символов

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 207 995,08 207 995,08 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

285 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 3 236 607,15 3 236 607,15 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

286 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 9 709 821,42 9 709 821,42 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

287 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 965 160,54 965 160,54 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
111000000 0

288 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 895 481,58 2 895 481,58 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
111000000 0

289 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 944 898,45 944 898,45 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
151000000 0

290 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 834 695,30 2 834 695,30 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
151000000 0



291 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 658 330,92 658 330,92 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
191000000 0

292 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 1 974 992,66 1 974 992,66 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
191000000 0

293 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 026 620,28 1 026 620,28 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
231000000 0

294 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 3 079 860,74 3 079 860,74 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
231000000 0

295 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 857 156,52 857 156,52 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
631000000 0

296 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 571 469,48 2 571 469,48 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
631000000 0

297 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 734 117,82 734 117,82 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
632810000 0

298 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 202 353,44 2 202 353,44 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
632810000 0

299 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 830 164,92 830 164,92 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
311000000 0

300 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 490 494,74 2 490 494,74 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
311000000 0

301 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 759 400,59 759 400,59 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
271000000 0

302 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 278 201,73 2 278 201,73 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
271000000 0

303 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 919 898,46 919 898,46 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
431000000 0

304 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 759 695,29 2 759 695,29 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
431000000 0

305 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 949 820,37 949 820,37 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
551000000 0

306 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 2 849 461,12 2 849 461,12 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
551000000 0

307 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 646 057,71 646 057,71 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
591000000 0



308 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания 117 Тендер Одна услуга 1,00 1 938 173,12 1 938 173,12 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
591000000 0

309 01 Услуга
801012.000.00

0000
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрмыстық нысандарындағы күзету 

қызметтері (нысандарды/үй-

жайларды/мүліктерді/адамдарды 

және сол сияқтыларды 

патрульдеу/күзету)

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Ғимаратты күзету қызметтері Услуги охраны здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 513 725,74 513 725,74 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
512610000 0

310 01 Услуга
743011.000.00

0000
Аудару қызметтері Услуги переводческие Аудару қызметтері Услуги переводческие

Халықаралық серіктестер 

қызметкерлерінің 

тағылымдамаларында (ағылш.-рус, 

ағылш. - ағылш.) бірізді аударма 

қызметтерімен қамтамасыз ету. Жыл 

бойы 20 күн

Обеспечение услугами 

последовательного перевода (англ-

рус, рус - англ) на стажировках 

работников международных 

партнеров. 20 дней в течение года

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 600 000,00 600 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

311 01 Услуга
743011.000.00

0000
Аудару қызметтері Услуги переводческие Аудару қызметтері Услуги переводческие Жазбаша аударма қызметтері Услуги переводческие письменные

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

312 01 Услуга
841315.000.00

0002

Көшпелі қызмет көрсету 

бойынша қызметтер 

(кейтеринг)

Услуги по выездному 

обслуживанию (кейтеринг)

Шығып қызмет көрсету қызметтері 

(кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)

Кофе-брейктерді ұйымдастыру 

қызметтері
Услуги организации кофе-брейков

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 142 857,14 2 142 857,14 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

313 01 Услуга
841315.000.00

0002

Көшпелі қызмет көрсету 

бойынша қызметтер 

(кейтеринг)

Услуги по выездному 

обслуживанию (кейтеринг)

Шығып қызмет көрсету қызметтері 

(кейтеринг)

Услуги по выездному обслуживанию 

(кейтеринг)

Кофе-брейктерді ұйымдастыру 

қызметтері
Услуги организации кофе-брейков

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 196 428,57 196 428,57 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

314 01 Услуга
821911.000.00

0000
Көшіру бойынша қызметтер Услуги по копированию Көшірме жасау бойынша қызметтер Услуги по копированию Көшірме жасау қызметтері Копировальные услуги

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 196 428,57 196 428,57 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

315 01 Услуга
493122.000.00

0000

Жүкті аралас тасымалдау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по смешанной 

перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті 

тасымалдау бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі 

қызметтер, жүк тиеушілердің 

қызметтері

Услуги по перевозке имущества, 

услуги грузчиков

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

316 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 089 285,71 1 089 285,71 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

317 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 138 285,00 138 285,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

318 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 156 000,00 156 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

319 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 259 000,00 259 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

320 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 139 000,00 139 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

321 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 156 142,00 156 142,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

322 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 150 650,00 150 650,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0



323 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 152 000,00 152 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

324 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 149 014,00 149 014,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

325 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 156 142,86 156 142,86 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

326 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 173 000,00 173 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

327 01 Услуга
181410.100.00

0001

Қайта қаптау бойынша 

қызметтер
Услуги по переплету Түптеу қызметтері Услуги по переплету

Түптеу бойынша қызметтер: 1. 

құжаттарды шетіне туралау; 2. 

металл қыстырғыштарды, 

қапсырмаларды және қағаз 

бүгілімдерін жою; 3. қатаң жіптермен 

құжаттарды тігу; 4. шет жағын 

желімдеу; 5. парақтарды нөмірлеу; 

6. Титулдық парақтарды тіркеу.

Услуги по переплету: 1. 

выравнивание документов по краю; 

2. удаление металлических скрепок, 

скоб и загибов бумаги; 3. прошивка 

документов суровыми нитями; 4. 

проклейка торцевой стороны; 5. 

нумерация листов; 6. оформление 

титульных листов.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 90 000,00 90 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
512610000 0

328 01 Услуга
382129.000.00

0001

Мүлікті жою бойынша 

қызметтер

Услуги по утилизации 

имущества
Мүлікті жою бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества

Есептен шығарылған мүлікті кәдеге 

жарату жөніндегі қызметтер

Услуги по утилизации списанного 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 446 428,57 446 428,57 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

329 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 714,28 400 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

330 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

331 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

332 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 222 321,42 222 321,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

333 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 241 072,00 241 072,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

334 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

335 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 218 750,00 218 750,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

336 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 218 571,42 218 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

337 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

338 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

339 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 222 321,42 222 321,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

340 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

341 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

342 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 222 321,42 222 321,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

343 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 241 071,42 241 071,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

344 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 321 428,57 321 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

345 01 Услуга
331219.203.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы жуу бойынша 

қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники

Автокөлік пен арнайы техниканы жуу 

бойынша қызметтер

Услуги по мойке 

автотранспорта/спецтехники
Автокөлік жуу қызметі Услуги по мойке автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0



346 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 982 142,85 982 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

347 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 625 000,00 625 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

348 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 625 000,00 625 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

349 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 440 000,00 440 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

350 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 669 642,85 669 642,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

351 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 573 214,28 573 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

352 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 687 500,00 687 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

353 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 435 714,28 435 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

354 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 580 357,14 580 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

355 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 469 526,78 469 526,78 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

356 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 625 000,00 625 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

357 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 714 285,71 714 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

358 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 455 357,14 455 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

359 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 437 500,00 437 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

360 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 668 928,57 668 928,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

361 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 712 687,50 712 687,50 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

362 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 046 574,10 1 046 574,10 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

363 01 Услуга
331219.206.00

0000

Автокөлікті/арнайы 

техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке/арнайы техникаға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники

Автокөлікке техникалық қызмет 

көрсету қызметтері

Услуги по техническому 

обслуживанию автотранспорта

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 572 500,00 572 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

364 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 0,00 0,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

365 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

366 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

367 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

368 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

Автокөлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 06 Июнь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

369 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

370 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0



371 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

372 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

373 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

374 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 10 700,00 10 700,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

375 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 8 928,57 8 928,57 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

376 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 8 928,57 8 928,57 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

377 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 8 455,35 8 455,35 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

378 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (қарап шығу) қызметтері

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 8 928,57 8 928,57 08 Август
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

379 01 Услуга
712014.000.00

0000

Жол көлік құралдарын 

техникалық бақылау 

(тексеру) бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по техническому 

контролю (осмотру) 

дорожных транспортных 

средств

Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау бойынша қызметтер 

(тексер)

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

 Жол көлік құралдарын техникалық 

бақылау (тексеру) бойынша қызмет 

көрсету

Услуги по техническому контролю 

(осмотру) дорожных транспортных 

средств

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 5 589,28 5 589,28 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

380 01 Услуга
749020.000.00

0125

GPS-мониторингі жүйесі 

арқылы автокөлік 

құралдарына мониторинг 

қызметтері

Услуги мониторинга за 

автотранспортными 

средствами посредством 

системы GPS-мониторинга

GPS-мониторингі жүйелері арқылы 

автокөлік құралдарын бақылау 

қызметері

Услуги мониторинга за 

автотранспортными средствами 

посредством системы GPS-

мониторинга

GPS қабылдағыштарына қызмет 

көрсету үшін абоненттік төлем

Абонентская плата за обслуживание 

GPS – приемников

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 360 000,00 360 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

381 01 Услуга
620920.000.00

0001

Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әкімшілдеу және 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по 

администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

Бағдарламалықі жасақты 

әкімшіліктендіру және оған 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

ББ және АФ қызметтік 

машиналарында орнатылған GPS 

жабдықтарын жөндеу және 

техникалық қызмет көрсету

Ремонт и обслуживание 

оборудования GPS, установленного 

на служебных автомобилях ГО и РФ

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 123 214,28 123 214,28 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

382 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

383 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 252 000,00 252 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

384 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

385 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 325 892,85 325 892,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

386 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 162 946,42 162 946,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

387 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

388 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

389 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 353 568,00 353 568,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

390 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 139 285,71 139 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

391 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

392 01 Услуга
522124.000.00

0000

Көлік құралдарына арналған 

тұрақтардың 

(парковкалардың) қызмет 

көрсетулері

Услуги стоянок (парковок) 

для транспортных средств

Көлік құралдарына арналған 

аялдама (тұрақ) қызметтері

Услуги стоянок (парковок) для 

транспортных средств

Көлік құралдарына арналған тұрақ 

қызметі

Услуги стоянок для 

автотранспортных средств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

393 01 Работы
331411.100.00

0001

Электр 

қозғалтқыштарын/генераторл

арды және ұқсас 

жабдықтарды (көлікте 

қолданылатындардан басқа) 

жөндеу/жаңғырту бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

электродвигателей/генератор

ов и аналогичного 

оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Электроқоғалтқыштар/генераторлар 

және ұқсас жабдықтарды 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары 

(транспортта қолданылатындардан 

басқа)

Работы по ремонту/модернизации 

электродвигателей/генераторов и 

аналогичного оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Дизельді генераторларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 321 428,57 321 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0



394 01 Работы
331411.100.00

0001

Электр 

қозғалтқыштарын/генераторл

арды және ұқсас 

жабдықтарды (көлікте 

қолданылатындардан басқа) 

жөндеу/жаңғырту бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

электродвигателей/генератор

ов и аналогичного 

оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Электроқоғалтқыштар/генераторлар 

және ұқсас жабдықтарды 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары 

(транспортта қолданылатындардан 

басқа)

Работы по ремонту/модернизации 

электродвигателей/генераторов и 

аналогичного оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Дизельді генераторларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 228 571,42 228 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

395 01 Работы
331411.100.00

0001

Электр 

қозғалтқыштарын/генераторл

арды және ұқсас 

жабдықтарды (көлікте 

қолданылатындардан басқа) 

жөндеу/жаңғырту бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

электродвигателей/генератор

ов и аналогичного 

оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Электроқоғалтқыштар/генераторлар 

және ұқсас жабдықтарды 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары 

(транспортта қолданылатындардан 

басқа)

Работы по ремонту/модернизации 

электродвигателей/генераторов и 

аналогичного оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Дизельді генераторларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 216 964,28 216 964,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

396 01 Работы
331411.100.00

0001

Электр 

қозғалтқыштарын/генераторл

арды және ұқсас 

жабдықтарды (көлікте 

қолданылатындардан басқа) 

жөндеу/жаңғырту бойынша 

жұмыстар

Работы по 

ремонту/модернизации 

электродвигателей/генератор

ов и аналогичного 

оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Электроқоғалтқыштар/генераторлар 

және ұқсас жабдықтарды 

жөндеу/жаңғырту жұмыстары 

(транспортта қолданылатындардан 

басқа)

Работы по ремонту/модернизации 

электродвигателей/генераторов и 

аналогичного оборудования (кроме 

применяемых на транспорте)

Дизельді генераторларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу

Техническое обслуживание и ремонт 

дизель-генераторов

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 380 000,00 380 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

397 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 053 571,42 1 053 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

398 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 080 357,14 2 080 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

399 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 036 785,71 1 036 785,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

400 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 910 714,28 1 910 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

401 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 795 178,57 1 795 178,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

402 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 160 714,28 1 160 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

403 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 705 357,14 2 705 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

404 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 794 642,85 1 794 642,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

405 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 888 392,85 1 888 392,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

406 01 Услуга
811010.000.00

0000

Ғимарат/үймарат/құрылым 

мен жапсарлас аумақтарға 

күтім жасау қызметі

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещен

ий и прилегающих 

территорий

Ғимараттардың/құрылыстардың/жай

лардың коммуналдық шаруашылық 

жүйелеріне және оларға жататын 

аумақтарға 

техникалық/профилактикалық 

қызмет көрсету, жинау, ұсақ және 

жедел жөндеу

Техническое/профилактическое 

обслуживание, уборка, мелкий и 

срочный ремонт систем 

коммунального хозяйства 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий

Ғимаратқа қызмет көрсету (қора 

тазалаушының , ағаш ұстасының, 

электриктің қызметтері)

Услуги по обслуживанию здания 

(услуги дворника, плотника, 

электрика)

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 984 457,14 1 984 457,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

407 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 758 928,58 2 758 928,58 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

408 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 8 276 785,70 8 276 785,70 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

409 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 420 758,94 420 758,94 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
111000000 0



410 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 262 276,77 1 262 276,77 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
111000000 0

411 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 616 071,45 616 071,45 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
151000000 0

412 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 848 214,26 1 848 214,26 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
151000000 0

413 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 325 000,02 325 000,02 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
191000000 0

414 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 974 999,98 974 999,98 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
191000000 0

415 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 589 285,71 589 285,71 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
231000000 0

416 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 767 857,14 1 767 857,14 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
231000000 0

417 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 595 089,30 595 089,30 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
631000000 0

418 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 785 267,84 1 785 267,84 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
631000000 0

419 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 375 000,00 375 000,00 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
311000000 0

420 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 125 000,00 1 125 000,00 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
311000000 0

421 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 770 089,29 770 089,29 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
271000000 0

422 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 310 267,85 2 310 267,85 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
271000000 0

423 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 720 089,31 720 089,31 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
431000000 0

424 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 160 267,83 2 160 267,83 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
431000000 0

425 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 667 412,21 667 412,21 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
551000000 0

426 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 002 236,64 2 002 236,64 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
551000000 0

427 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 723 214,29 723 214,29 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
591000000 0

428 01 Услуга
812110.000.00

0000

Ғимараттарды/бөлмелерді/ау

мақтарды және ұқсас 

объектілерді жинау бойынша 

қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территор

ии и аналогичных объектов

Ғимараттарды/бөлмелерді/аумақтард

ы және ұқсас объектілерді жинау 

бойынша қызметтер

Услуги по уборке 

зданий/помещений/территории и 

аналогичных объектов

Кешенді тазалау бойынша қызметтер
Услуги по комплексной уборке 

помещений
117 Тендер Одна услуга 1,00 2 169 642,85 2 169 642,85 01 Январь

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
591000000 0

429 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 5 297 789,10 5 297 789,10 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

430 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 461 533,80 461 533,80 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

431 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 053 571,42 2 053 571,42 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

432 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 982 142,85 982 142,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

433 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 160 714,28 1 160 714,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

434 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 758 928,57 758 928,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

435 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 535 714,28 535 714,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0



436 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 160 714,28 1 160 714,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

437 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 982 142,85 982 142,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

438 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 723 214,28 723 214,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

439 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
 Электрэнергияны тарату қызметтері Услуги по подаче электроэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 714 285,71 714 285,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

440 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 3 392 857,14 3 392 857,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

441 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 312 500,00 312 500,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

442 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 500 000,00 500 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

443 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 708 168,80 708 168,80 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

444 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

445 01 Услуга
351210.900.00

0000

Жалпы энергиямен 

жабдықтау бойынша 

қызметтер

Услуги по общему 

энергоснабжению

Жалпы электрмен қамтамасыз ету 

бойынша жұмыстар (электрмен 

қамтамасыз ету, жылумен 

жабдықтау, ыстық су)

Услуги по общему энергоснабжению 

(электроснабжение, теплоэнергия, 

горячая вода)

Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 129 464,28 1 129 464,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

446 01 Услуга
352210.100.00

0000

Газтәрізді отынды бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ пішіндес жанармайды бөлу 

қызметі

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ тарату желілері бойынша газ 

тәрізді отынды тарату жөніндегі 

қызметтер. Жылу энергиясы

Услуги по распределению 

газообразного топлива по 

газораспределительным сетям. 

Теплоэнергия

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 357 142,85 357 142,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

447 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 714 285,71 714 285,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

448 01 Услуга
352210.100.00

0000

Газтәрізді отынды бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ пішіндес жанармайды бөлу 

қызметі

Услуги по распределению 

газообразного топлива

Газ тарату желілері бойынша газ 

тәрізді отынды тарату жөніндегі 

қызметтер. Жылу энергиясы

Услуги по распределению 

газообразного топлива по 

газораспределительным сетям. 

Теплоэнергия

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 004 464,28 1 004 464,28 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

449 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 375 111,00 1 375 111,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

450 01 Услуга
351310.100.00

0000

Электр энергиясын 

беру/қайта бөлу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии

Электр қуатын тасымалдау және 

тарату қызметтері

Услуги по передаче/распределению 

электроэнергии
Жылуэнергиясын тарату қызметтері Услуги по подаче теплоэнергии

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 517 857,14 1 517 857,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

451 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі
Услуги по водоснабжению

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 900 000,00 900 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

452 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по использованию 

канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 921 428,57 921 428,57 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

453 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 36 607,14 36 607,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

454 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 449 370,47 449 370,47 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

455 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 334 233,76 334 233,76 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

456 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 183 429,46 183 429,46 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

457 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 144 642,85 144 642,85 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

458 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 26 785,71 26 785,71 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0



459 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 438 700,00 438 700,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

460 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 155 882,88 155 882,88 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

461 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 264 825,00 264 825,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

462 01 Услуга
353022.000.00

0001

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін 

пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по холодному 

водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного 

водоснабжения

Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау жүйелерін пайдаланумен 

беру, үлестіру және салқын сумен 

жабдықтау бойынша қызметтер

Услуги по передаче, распределению 

и холодному водоснабжению с 

использованием систем 

централизованного водоснабжения

Сумен қамтамасыз ету және 

канализацияны пайдалану қызметі

Услуги по водоснабжению и 

использованию канализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

463 01 Услуга
370011.100.00

0001

Кәріз жүйелерін/люктерін 

шаю/тазалау бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по промывке/чистке 

канализационных 

сетей/люков

Кәріз құбырларын тазалау мен 

дұрыстау бойынша қызметтер

Услуги по промывке/чистке 

канализационных сетей/люков
Кәрізді тазарту бойынша қызметтер Услуги по очистке канализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 150 000,00 150 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

464 01 Услуга
370012.000.00

0000

Шұңқырларды/отстойниктерд

і/септиктерді/дәретханалард

ы қалдықтардан 

тазалау/ілесу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туа

летов

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септиктіер

дің қалдықтарын төгу/тазарту 

бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Ассенизатор машиналық қызметтері Услуги ассенизаторской машины

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 80 357,14 80 357,14 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

465 01 Услуга
370012.000.00

0000

Шұңқырларды/отстойниктерд

і/септиктерді/дәретханалард

ы қалдықтардан 

тазалау/ілесу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туа

летов

Қалдық төгілетін 

шұңқырлар/дәретханалар/септиктіер

дің қалдықтарын төгу/тазарту 

бойынша қызметтер

Услуги по опорожнению/очищению 

отходов выгребных 

ям/отстойников/септиков/туалетов

Ассенизатор машиналық қызметтері Услуги ассенизаторской машины
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 750 000,00 750 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

466 01 Услуга
960919.900.00

0008

Жарық 

конструкцияларына/жарықди

одты 

конструкцияларға/жарықдиод

ты экрандарда және ұқсас 

жабдықтар мен 

конструкцияларға қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию 

световых 

конструкций/светодиодных 

экранов и аналогичного 

оборудования и конструкций

Жарықтық құрылымдар/жарық 

диодты экрандар мен балама 

жабдықтар және құрылмаларға 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по обслуживанию световых 

конструкций/светодиодных экранов 

и аналогичного оборудования и 

конструкций

Жүгіртпе жол бойынша техникалық 

қызмет көрсету қызмет көрсету

Услуги по техобслуживанию бегущей 

строки

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 183 035,71 183 035,71 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

467 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 303 571,42 303 571,42 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

468 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 219 642,85 219 642,85 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

469 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 303 571,42 303 571,42 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

470 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

471 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 366 071,42 366 071,42 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

472 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 258 928,57 258 928,57 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

473 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 191 964,28 191 964,28 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0



474 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 232 142,85 232 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

475 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 169 642,85 169 642,85 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

476 01 Услуга
331218.200.00

0000

Климаттық (кондиционерлік) 

жабдықтауды және 

жүйелерді/вентиляция 

жүйелері мен жабдықтауды 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

климатического 

(кондиционерного) 

оборудования и 

систем/вентиляционных 

систем и оборудования

Климаттық (ауа баптау) 

жабдықтарына және 

жүйелеріне/жетлдету жүйелеріне 

және жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию климатического 

(кондиционерного) оборудования и 

систем/вентиляционных систем и 

оборудования

Тұрмыстық кондиционерлерге 

техникалық қызмет көрсету және 

оларды жөндеу

Техобслуживание и ремонт  бытовых 

кондиционеров

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,43 178 571,43 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

477 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 33 021,42 33 021,42 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

478 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 25 000,00 25 000,00 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

479 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 53 214,28 53 214,28 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

480 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 31 678,57 31 678,57 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

481 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 75 000,00 75 000,00 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

482 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Ұнтақты өрт сөндіргіштерге 

техникалық қызмет көрсету қызметі

Услуга по техническому 

обслуживанию порошковых 

огнетушителей

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 31 678,57 31 678,57 07 Июль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

483 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 232 142,85 2 232 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

484 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 107 142,85 107 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

485 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

486 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 254 238,72 254 238,72 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

487 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0



488 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

489 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Күзет дабылдамасына қызмет 

көрсету

Обслуживание охранной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 469 642,85 469 642,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

490 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

491 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 232 142,85 232 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

492 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт дабылдамасына қызмет көрсету
Обслуживание пожарной 

сигнализации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

493 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 071 428,57 1 071 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

494 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 120 535,71 120 535,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

495 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 169 642,85 169 642,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

496 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 214 285,71 214 285,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

497 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 205 357,14 205 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

498 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 191 964,28 191 964,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

499 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 223 214,28 223 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

500 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 160 714,28 160 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

501 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0



502 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 571,42 178 571,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

503 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Бейнебақылау жүйесіне қызмет 

көрсету

Обслуживание системы 

видеонаблюдения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 96 428,57 96 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

504 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Баспа құрылғыларына қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по  обслуживанию печатных 

устройств

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 375 000,00 375 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

505 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 638 357,14 638 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

506 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 744 750,00 744 750,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

507 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 851 142,85 851 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

508 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 779 273,04 779 273,04 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

509 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 957 535,71 957 535,71 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

510 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 496 500,00 496 500,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
632810000 0

511 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 780 214,28 780 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

512 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 899 392,85 899 392,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

513 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 780 214,28 780 214,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

514 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 028 464,28 1 028 464,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

515 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 638 357,14 638 357,14 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0



516 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 673 821,42 673 821,42 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

517 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 063 928,57 1 063 928,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

518 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 851 142,85 851 142,85 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

519 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 283 714,28 283 714,28 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

520 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 104 315,52 1 104 315,52 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

521 01 Услуга
951110.000.00

0003

Компьютерлік/сырттағы кеңсе 

техникасын/жабдықтарын 

және оларды бөліктерін 

техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и 

их частей

Компьютерлік/перифериялық 

оргтехникаға/жабдықтарға және 

олардың бөлшектеріне техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

компьютерной/периферийной 

оргтехники/оборудования и их 

частей

Оргтехниканы жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі қызметтер

Услуги по ремонту и обслуживанию 

оргтехники

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 744 750,00 744 750,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

522 01 Услуга
331319.100.00

0001

Желілер және байланыс 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию сетей и 

оборудования связи

Байланыс желілері мен 

жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию сетей и оборудования 

связи

Cisco smartnet 8x5xnbd желілік 

жабдыққа техникалық қолдау 

көрсету

Техническая поддержка сетевого 

оборудования, Cisco smartnet 

8x5xnbd

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 10 487 507,14 10 487 507,14 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

523 01 Услуга
620920.000.00

0001

Бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әкімшілдеу және 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по 

администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

Бағдарламалықі жасақты 

әкімшіліктендіру және оған 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по администрированию и 

техническому обслуживанию 

программного обеспечения

«1С:Предприятие» ақпараттық-

технологиялық құамтамасыз ету

Информационно-Технологическое 

Сопровождение (ИТС) 

«1С:Предприятие» 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 98 214,29 98 214,29 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

524 01 Услуга
620230.000.00

0001

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және 

техникалық қолдау бойынша 

қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Documentolog электронды 

құжатайналым бағдарламалық 

жасақтамасына техникалық қолдау 

көрсету

Техническая поддержка 

программного обеспечения 

электронного документооборота 

Documentolog

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 22 968 656,00 22 968 656,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

525 01 Услуга
582932.100.00

0000

Қолданбалы дайын 

бағдарламалық қамтамасыз 

етуді лицензиялау бойынша 

қызметтер

Услуги по лицензированию 

готового программного 

обеспечения прикладного

Авторлық құқық және мүліктік 

құқықтары жоқ, лицензиялар туралы-

қайраңында бағдарлама 

қолданбасын алу бойынша 

қызметтер

Услуги по получению лицензий на 

готовое программное обеспечение 

прикладное, без получения 

авторских и имущественных прав

Авторлық құқық және мүліктік 

құқықтары жоқ, лицензиялар туралы-

қайраңында бағдарлама 

қолданбасын алу  «1CБитрикс24» 

(Лицензия Энтерпрайз) .

Услуги по лицензированию готового 

программного обеспечения 

прикладного «1CБитрикс24» 

(Лицензия Энтерпрайз) 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 748 884,00 748 884,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

526 01 Услуга
620230.000.00

0001

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және 

техникалық қолдау бойынша 

қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Bitrix24 Корпоративтік порталы 

"техникалық сүйемелдеу"

Техническое сопровождение 

"Корпоративный портал Bitrix 24"

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 750 000,00 750 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

527 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

VMware vSphere Veeam Backup & 

Replication гипервизоры негізінде 

виртуалды машиналарды резервтік 

көшіруге, репликациялауға және 

қалпына келтіруге арналған 

бағдарламалық жасақтамаға 

лицензиялық жазылымды ұзарту

Продление лицензионной подписки 

на программное обеспечение для 

резервного копирования, 

репликации и восстановления 

виртуальных машин на базе 

гипервизора VMware vSphere Veeam 

Backup & Replication

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 000 000,00 4 000 000,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

528 01 Услуга
801019.000.00

0010

Ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер

Услуги по обеспечению 

информационной 

безопасности

Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер

Услуги по обеспечению 

информационной безопасности

DLP құпия ақпараттың жария болуын 

болдырмау жүйесі үшін лицензияны 

ұзарту жүйесі

DLP система продление лицензии 

для системы предотвращения утечки 

конфиденциальной информации

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 19 332 163,39 19 332 163,39 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

529 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Антивирустық бағдарламалық 

жасақтаманы пайдалану құқығына 

лицензия беру қызметтері

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

антивирусного программного 

обеспечения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 5 322 758,03 5 322 758,03 05 Май

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 0

530 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Кеңсе-бақылау бойынша ақпараттық 

қауіпсіздік бойынша бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдалану 

құқығына лицензиялар беру 

жөніндегі қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования  

программного обеспечения по 

информационной безопасности ПО 

Офис-контроль

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 728 340,00 3 728 340,00 01 Январь

в течение 12 календарных 

месяцев с даты подписания 

договора

751110000 0

531 01 Услуга
841311.000.00

0001

Персонал/қызметкерлерді 

оқыту қызметі

Услуги по обучению 

персонала/сотрудников

Оқыту 

(үйрету/тренингтер/дайындау/қайта 

дайындау/біліктілігін жоғарылату) 

бойынша қызметтер

Услуги по обучению 

(обучению/тренинги/подготовке/пер

еподготовке/повышению 

квалификации)

Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 

курсты өзектендіру, "кәсіпкерлікті 

дамытуды қашықтықтан қолдау" 

жобасы шеңберінде жұмыс істеп 

жүрген кәсіпкерлер үшін 

қашықтықтан оқыту жүйесінде жаңа 

курстарды орналастыру"

Актуализация курса для начинающих 

предпринимателей, размещение 

новых курсов для действующих 

предпринимателей в системе 

дистанционного обучения в рамках 

Проекта "Дистанционная поддержка 

развития предпринимательства"

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 4 200 000,00 4 200 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

532 01 Работы
722019.900.00

0001

Оқу/оқыту 

материалдарымен/құжаттарм

ен/бағдарламалармен/тестте

рмен байланысқан жұмыстар

Работы по разработке 

связанные с 

учебными/обучающими 

материалами/документами/пр

ограмм/тестами

Оқу/оқыту 

материалдарымен/құжаттармен/бағд

арламалармен/тесттермен және 

ұқсастарымен байланысқан әзірлеу 

бойынша жұмыстары

Работы по разработке связанные с 

учебными/обучающими 

материалами/документами/программ

/тестами и аналогичное

Кәсіпкерлерге арналған видеокурс 

әзірлеу бойынша жұмыстар

Работы по разработке видеокурса 

для предпринимателей

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 1 792 000,00 1 792 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

533 01 Услуга
620920.000.00

0012

Бағдарламалық терминалды 

пайдалануға ұсыну бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Бағдарламалық терминалды 

қолдануды қамту бойынша 

ақпараттық қызметтер

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қашықтықтан оқыту үшін веб-

платформамен қамтамасыз ету 

қызметтері

Услуги по предоставлению веб-

платформы для дистанционного 

обучения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 979 999,99 2 979 999,99 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0



534 01 Услуга
331311.100.00

0008

Бақылау-өлшеу құралдары 

мен автоматиканы және 

ұқсас өлшеу құралдары мен 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Бақылау-өлшеу құралдарына және 

автоматикаға және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Жылуды есептеу аспабына сервистік 

қызмет көрсету

Сервисное обслуживание прибора 

учета тепла

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 108 000,00 108 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

535 01 Услуга
331311.100.00

0008

Бақылау-өлшеу құралдары 

мен автоматиканы және 

ұқсас өлшеу құралдары мен 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Бақылау-өлшеу құралдарына және 

автоматикаға және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

АЖБ (автоматты жылу пункті) 

сервистік қызмет көрсету

Сервисное обслуживание АТП 

(Автоматического теплового пункта)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 300 000,00 300 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

536 01 Услуга
331910.800.00

0000

Жылыту жүйесін шаю және 

қысыммен тексеру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по промывке и 

опрессовке системы 

отопления

Жылу беру жүйесінің жуылуы 

бойынша қызметтер

Услуги по промывке и опрессовке 

системы отопления

Ішкі жылу жүйесін жуу және 

сығымдау

Промывка и опрессовка внутренней 

системы отопления

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 178 000,00 178 000,00 08 Август

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

537 01 Услуга
732020.000.00

0001

Қоғамдық пікірді зерттеу 

бойынша қызметтер

Услуги по изучению 

общественного мнения

Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша 

қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения

"Даму" Қорының қызметіне кіші, орта 

бизнес субъектілері арасында 

сенімділік және қанағаттындырарлық 

әлеуметтік зерттеу жүргізу қызметі

Услуги по проведению исследования 

оценки доверия и 

удовлетворенности субъектов микро, 

малого и среднего 

предпринимательства 

деятельностью Фонда «Даму»

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 678 571,42 2 678 571,42 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

538 01 Услуга
612011.100.00

0001

Ұялы байланыс арқылы 

ақпарат таратудың қызмет 

көрсетулері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ұялы байланыс арқылы ақпаратты 

тарату қызметтері

Услуги рассылки информации 

посредством сотовой связи

Ай сайынғы төлемді қосқанда ұялы 

байланыс операторлары арқылы sms-

хабарламаларды (таратылым) 

ұйымдастыру

Организация sms-информирования 

(рассылки) через операторов 

сотовой связи, включая 

ежемесячную абонентскую плату

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 823 975,63 6 823 975,63 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

539 01 Услуга
612011.100.00

0000

Ұялы байланыстың қызмет 

көрсетулері
Услуги сотовой связи Ұялы байланыс қызметтері Услуги сотовой связи

Ай сайынғы төлемді қосқанда ұялы 

байланыс операторлардың қысқа 

нөміріне дыбысты трафигіне (кіріс 

қоңырауларына) арналған төлем

Плата за голосовой трафик 

(входящие звонки) на короткий 

номер операторов сотовой связи, 

включая ежемесячную абонентскую 

плату

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 821 426,88 3 821 426,88 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

540 01 Услуга
331229.900.00

0009

Басқару/бақылау/мониторинг

/есепке 

алу/диспетчеризациялаудың 

автоматтандырылған 

жүйелерун және ұқсас 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автоматизированных систем 

управления/контроля/монито

ринга/учета/диспетчеризации 

и аналогичного оборудования

Автоматтандырылған басқару 

жүйелеріне/бақылау/мониторинг/есе

пке алу/диспетчеризациялау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию автоматизированных 

систем 

управления/контроля/мониторинга/у

чета/диспетчеризации и 

аналогичного оборудования

IP call-орталығының операторларына 

арналған" Незабудка" жүйесіне 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию системы "Незабудка" 

для операторов IP call-центра

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 588 000,00 2 588 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

541 01 Услуга
620230.000.00

0001

Ақпараттық жүйені қостау 

және техникалық қолдау 

көрсету бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

Ақпараттық жүйеде ілесу және 

техникалық қолдау бойынша 

қызметтер

Услуги по сопровождению и 

технической поддержке 

информационной системы

bpmonline техникалық қолдау 

көрсету
Техническая поддержка bpmonline

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 26 496 800,00 26 496 800,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 100

542 01 Услуга
749020.000.00

0086

Қаржылық тексеріс жүргізу 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по проведению 

ревизий финансовых
Қаржылық тексеріс қызметтері

Услуги по проведению ревизий 

финансовых

АДБ 4 транш қаражатын 

пайдаланғаны жөнінде есеп 

дайындау үшін  аудиторлық 

қызметтер

Аудиторские услуги для подготовки 

отчета об использовании средств по 

4 траншу АБР

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 720 000,00 6 720 000,00 03 Март

в течение 30 календарных дней 

с даты подписания договора 
751110000 0

543 01 Услуга
691012.000.00

0007

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Юридическая экспертиза договора 

ГАРАНТИИ по английскому праву. По 

Программе финансирования МСБ в 

рамках сделки с АО "ForteBank" 

(программа ЕБРР)                                              

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 200 000,00 3 200 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

544 01 Услуга
691012.000.00

0007

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Юридическая экспертиза договора 

ГАРАНТИИ по английскому праву. По 

Программе финансирования МСБ в 

рамках сделки с АО "Банк Центр 

Кредит" (программа ЕБРР)                                              

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 200 000,00 3 200 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

545 01 Услуга
691012.000.00

0007

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Услуги юридические 

консультационные

Заңгерлік кеңес беру қызмет 

көрсетулері

Юридическая экспертиза договора 

займа по английскому праву

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 13 000 000,00 13 000 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

546 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 310 000,00 310 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

547 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 390 000,00 390 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

548 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 000 000,00 1 000 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

549 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 390 000,00 390 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

550 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 600 000,00 600 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

551 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 650 000,00 650 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

552 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

553 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 700 000,00 700 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

554 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 410 000,00 410 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

555 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 270 000,00 270 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

556 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 325 000,00 325 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

557 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 550 000,00 550 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

558 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

559 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 670 771,00 6 670 771,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

560 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 1 100 000,00 1 100 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

561 01 Услуга
683116.100.00

0001

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке 

недвижимого имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества

Услуги по оценке недвижимого 

имущества
Кепіл мүлкін бағалау қызметтері

Услуги по оценке залогового 

имущества

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 100 000,00 100 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0



562 01 Услуга
801012.000.00

0002
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзет қызметі (күзет / күзет 

объектілері / үй-жайлар / мүлік / 

адамдар және басқалары) 

күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрғын үй объектілерінде

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

производственных объектах, 

включая услуги комплексной охраны 

производственных, 

административных, бытовых 

объектов, расположенных на единой 

территории охраняемой организации

Кепіл мүлкті қорғау қызметтері Охрана залогового имущества
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 144 672,00 3 144 672,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

563 01 Услуга
801012.000.00

0002
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзет қызметі (күзет / күзет 

объектілері / үй-жайлар / мүлік / 

адамдар және басқалары) 

күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрғын үй объектілерінде

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

административных и бытовых 

объектах охраняемой организации

Кепіл мүлкті қорғау қызметтері
Охрана залогового имущества 

движимое

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 2 406 816,00 2 406 816,00 09 Сентябрь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

564 01 Услуга
801012.000.00

0002
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзет қызметі (күзет / күзет 

объектілері / үй-жайлар / мүлік / 

адамдар және басқалары) 

күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрғын үй объектілерінде

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

производственных объектах, 

включая услуги комплексной охраны 

производственных, 

административных, бытовых 

объектов, расположенных на единой 

территории охраняемой организации

Кепіл мүлкті қорғау қызметтері Охрана залогового имущества
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 952 800,00 3 952 800,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

565 01 Услуга
801012.000.00

0002
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзет қызметі (күзет / күзет 

объектілері / үй-жайлар / мүлік / 

адамдар және басқалары) 

күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрғын үй объектілерінде

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

производственных объектах, 

включая услуги комплексной охраны 

производственных, 

административных, бытовых 

объектов, расположенных на единой 

территории охраняемой организации

Кепіл мүлкті қорғау қызметтері Охрана залогового имущества
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 3 214 392,00 3 214 392,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

566 01 Услуга
801012.000.00

0002
Күзет қызметтері Услуги охраны

Күзет қызметі (күзет / күзет 

объектілері / үй-жайлар / мүлік / 

адамдар және басқалары) 

күзетілетін ұйымның әкімшілік және 

тұрғын үй объектілерінде

Услуги охраны 

(патрулирование/охрана 

объектов/помещений/имущества/лю

дей и аналогичное) на 

производственных объектах, 

включая услуги комплексной охраны 

производственных, 

административных, бытовых 

объектов, расположенных на единой 

территории охраняемой организации

Кепіл мүлкті қорғау қызметтері Охрана залогового имущества
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 680 000,00 680 000,00 04 Апрель

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

567 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер.

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Кепілді мүлікті жария сауда-саттық 

(аукциондар) арқылы сату туралы 

қордың хабарландыруларын 

орналастыру жөніндегі қызмет

Услуга по размещению объявлений 

Фонда о продаже через публичные 

торги (аукционы) залогового 

имущества 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 6 000 000,00 6 000 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

568 01 Работы
960919.900.00

0000

Сувенирлік/имидждік / 

атрибуттық өнімдерді 

дайындау бойынша жұмыстар

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атриб

утной продукции

Кәдесый/бейнелік/атрибуттық және 

ұқсас бұйымдар жасау жұмыстары

Работы по изготовлению 

сувенирной/имиджевой/атрибутной 

и аналогичной продукции

Қордың логотипі бар өнімдерді 

шығару бойынша жұмыс

Работы по изготовлению продукции 

с логотипом Фонда

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 7 053 571,42 7 053 571,42 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

569 01 Услуга
592021.000.00

0000

Радиобағдарламалар жасау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по производству 

радиопрограмм

Радиобағдарлама өндіру бойынша 

қызметтер

Услуги по производству 

радиопрограмм

"Даму" Қорының бағдарламалары 

жайында аудиоролик дайындау

Производство аудиороликов о 

программах Фонда «Даму»

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 900 000,00 900 000,00 05 Май

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

570 01 Услуга
591113.000.00

0001

 Бейнесюжеттер, роликтер 

және ұқсас бейнежазбаларды 

дайындау/жасау/шығару 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по 

подготовке/производству/вып

уску видеосюжетов, роликов 

и аналогичных видеозаписей

 Бейнесюжет, роликтер мен соған 

ұқсас бейне жазбаларды 

шығару/өндіру/дайындау бойынша 

қызмет көрсету

Услуги по 

подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и 

аналогичных видеозаписей

"Даму" Қорының бағдарламалары 

жайында бейнеролик дайындау

Услуги по производству 

видеороликов  о программах Фонда 

«Даму»

117 Тендер Одна услуга 1,00 7 857 142,85 7 857 142,85 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

571 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Zakon.kz порталында ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале zakon.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 4 606 292,00 4 606 292,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

572 01 Услуга
631130.000.00

0000

Интернетте жарнаманы 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

рекламы в интернете

Интернетте жарнаманы/ақпараттық 

материалдарды орналастыру 

бойынша қызметтер

Услуги по размещению 

рекламы/информационных 

материалов в интернете

Интернет желісінде, әлеуметтік 

желілерде, контекстік-медиалық 

желілерде және бейне 

платформаларда ;арнама 

орналастыру қызметтері

Услуги размещения рекламы в сети 

интернет, социальных сетях, 

контекстно-медийных сетях и 

видеоплатформах

117 Тендер Одна услуга 1,00 20 000 000,00 20 000 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

573 01 Услуга
732020.000.00

0001

Қоғамдық пікірді зерттеу 

бойынша қызметтер

Услуги по изучению 

общественного мнения

Қоғамдық пікірді зерттеу бойынша 

қызметтер

Услуги по изучению общественного 

мнения
Қоғамдық пікірді зерттеу қызметі

Услуги по изучению общественного 

мнения

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 4 800 000,00 4 800 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

574 01 Услуга
823011.000.00

0000

Конференцияларды/семинарл

арды/форумдарды / 

конкурстарды / корпоративтік 

/ спорттық / мәдени / 

мерекелік және осыған ұқсас 

іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу жөніндегі 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению 

конференций/семинаров/фор

умов/конкурсов/корпоративн

ых/спортивных/культурных/п

раздничных и аналогичных 

мероприятий

Конференцияларды/семинарларды/ф

орумдарды / конкурстарды / 

корпоративтік / спорттық / мәдени / 

мерекелік және осыған ұқсас іс-

шараларды ұйымдастыру/өткізу 

жөніндегі қызметтер

Услуги по организации/проведению 

конференций/семинаров/форумов/ко

нкурсов/корпоративных/спортивных/

культурных/праздничных и 

аналогичных мероприятий

«Табысқа кепілдік беріледі 7» 

байқауының қорытындысы бойынша 

марапаттау рәсімін ұйымдастыру

Организация церемонии 

награждения по итогам проведения 

Конкурса "Успех гарантирован 7"

117 Тендер Одна услуга 1,00 23 600 000,00 23 600 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

575 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

576 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

577 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0



578 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

579 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

580 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

581 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

582 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

583 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

584 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

585 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

586 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

587 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,33 539 333,33 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

588 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 539 333,38 539 333,38 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

589 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 700 000,00 700 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0

590 01 Услуга
702110.000.00

0002

PR іс-шараларды 

ұйымдастыру/өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по 

организации/проведению PR 

мероприятий

PR және балама іс-шараларды өткізу 

және ұйымдастыру бойынша 

қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR и аналогичных мероприятий

PR іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по организации/проведению 

PR мероприятий

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 700 000,00 700 000,00 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

591 01 Услуга
823012.000.00

0000

Көрме ұйымдастыру және 

өткізу бойынша қызметтер

Услуги по организации и 

проведению выставки

Көрме ұйымдастыру және 

өткізу бойынша қызметтер

Услуги по организации и 

проведению выставки

"ULTTYQ ÓNIM" көрмесін 

ұйымдастыру және өткізу бойынша 

қызметтер

Услуги по организации, проведению 

и продвижению выставки  "ULTTYQ 

ÓNIM"

117 Тендер Одна услуга 1,00 62 240 556,88 62 240 556,88 05 Май
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

592 01 Услуга
582950.000.00

0000

Услуги по продлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Услуги по продлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Услуги по продлению лицензий на 

право использования программного 

обеспечения

Услуги по продлению лицензий на 

право использования программного 

обеспечения

Жетілдірілген JivoSite нұсқасының 

функцияларын қамтамасыз ету

Обеспечение функциональности 

расширенной версии JivoSite

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 400 000,00 400 000,00 07 Июль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

593 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 4 250 000,00 4 250 000,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

594 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 42 500,00 42 500,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

595 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 252 500,00 252 500,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

596 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 525 000,00 2 525 000,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

597 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 4 250 000,00 4 250 000,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

598 01 Услуга
749020.000.00

0049
Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу Листинг бойынша қызметтер Услуги по листингу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 4 250 000,00 4 250 000,00 09 Сентябрь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

599 01 Услуга
181219.900.00

0003

Кітаптарды басып шығару 

бойынша қызметтер
Услуги по печатанию книг Кітап басып шығару қызметтері Услуги по печатанию книг Аналитикалық кітап шығару Выпуск аналитической книги 117 Тендер Одна услуга 1,00 7 761 321,39 7 761 321,39 05 Май

в течение 120 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

600 01 Товар
172313.100.00

0004
Журнал Журнал есепке алу үшін для учета

Қағаздағы + электрондық 

тасымалдағыштағы жылдық есеп

Годовой отчет на бумажном + 

электронном носителях
117 Тендер Штука 400,00 25 412,49 10 164 996,00 03 Март

в течение 210 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

601 01 Услуга
620920.000.00

0012

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қордың клиенттерін бағалаудың 

автоматтандырылған рейтингтік 

моделіне қатысты ақпараттық жүйені 

дамыту және одан кейінгі абоненттік 

төлемдерді жасау қызметтері 

Абонентская плата за 

предоставление сервиса 

автоматизированной рейтинговой 

модели оценки клиентов Фонда

117 Тендер Одна услуга 1,00 8 429 223,20 8 429 223,20 01 Январь
с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

602 01 Услуга
931919.900.00

0000

Бұқаралық ақпарат 

құралдарында ақпараттық 

материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по размещению 

информационных материалов 

в средствах массовой 

информации

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдарға қызмет 

көрсету 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации

БАҚ-тағы хабарландырулар Объявления в СМИ
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 6 435 518,74 6 435 518,74 06 Июнь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

603 01 Услуга
619010.900.00

0004
Ақылы теледидар қызметтері

Услуги по предоставлению 

платного телевидения
Ақылы теледидар қызметтері

Услуги по предоставлению платного 

телевидения

Ақылы кабельді теледидар 

қызметтері

Услуги платного кабельного 

телевидения

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 250 000,00 250 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

604 01 Услуга
619010.900.00

0002

Бейнеконференцбайланысын 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

видеоконференцсвязи

Бейнеконференциябайланысын 

ұсыну бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению 

видеоконференцсвязи

ZOOM арқылы 

бейнеконференциябайланысын 

ұсыну бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению 

видеоконференцсвязи посредством 

ZOOM

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 107 142,85 107 142,85 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

605 01 Работы
812912.000.00

0000

Қар тазарту (шығару) 

жұмыстары

Работы по уборке (удалению) 

снега
Қар тазарту (шығару) жұмыстары Работы по уборке (удалению) снега

Қарды тазарту және шығару. 12 жүк 

тасымалы.

Уборка и вывоз снега. 12 рейсов на 

грузовом автомобиле.

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 250 000,00 250 000,00 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0



606 01 Услуга
620920.000.00

0012

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Услуги по предоставлению 

программного терминала в 

пользование

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Информационные услуги по 

предоставлению в пользование 

программного терминала

Қордың клиенттерін бағалаудың 

автоматтандырылған рейтингтік 

моделіне қатысты ақпараттық жүйені 

дамыту және одан кейінгі абоненттік 

төлемдерді жасау қызметтері 

Абонентская плата за 

предоставление сервиса 

автоматизированной рейтинговой 

модели оценки клиентов Фонда

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 809 741,08 2 809 741,08 01 Январь
с 01.01.2021 года по 31.03.2021 

года
751110000 0

607 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
111000000 0

608 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
151000000 0

609 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

610 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 0

611 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

612 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
311000000 0

613 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
271000000 0

614 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
351000000 0

615 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
391000000 0

616 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
431000000 0

617 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
471000000 0

618 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
551000000 0

619 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
591000000 0

620 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

621 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
711000000 0



622 01 Услуга
181219.900.00

0005

Полиграфиялық өнімдерді 

(кітаптардан, фотодан, 

мерзімді басылымдардан 

басқа) жасау/басып шығару 

бойынша полиграфиялық 

қызмет көрсетулер

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции 

(кроме книг, фото, 

периодических изданий)

Полиграфиялық өнімдерді 

әзірлеу/басу бойынша 

полиграфиялық қызметтер (книг, 

фото, баспалардан басқа)

Услуги полиграфические по 

изготовлению/печатанию 

полиграфической продукции (кроме 

книг, фото, периодических изданий)

Лифлеттер басып шығаруға қатысты 

қызметтер 

Услуги, связанные с печатанием 

лифлетов 
116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 233 196,59 233 196,59 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
791000000 0

623 01 Услуга
683116.200.00

0000

Мүлікті бағалау бойынша 

қызметтер
Услуги по оценке имущества Мүлікті бағалау қызметтерінің кешені Комплекс услуг по оценке имущества «Есептен шығарылған» мүлікті 

бағалау бойынша қызметтер кешені

Комплекс услуг по оценке имущества 

«списанного»

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 900 000,00 900 000,00 02 Февраль

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

624 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 35 000,00 35 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
231000000 100

625 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Ақпараттық материалдарды 

tengrinews.kz порталында 

орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале tengrinews.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 6 935 179,00 6 935 179,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

626 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Ақпараттық материалдарды kursiv.kz 

порталында және Kursiv газетінде 

орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале kursiv.kz и 

газете «Курсив»

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 3 498 393,00 3 498 393,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

627 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Ақпараттық материалдарды forbes.kz 

порталында орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале forbes.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 589 286,00 2 589 286,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

628 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Ақпараттық материалдарды 

caravan.kz порталына орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале caravan.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 2 109 600,00 2 109 600,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

629 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Ақпараттық материалдарды 

kapital.kz порталына орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале kapital.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 571 429,00 1 571 429,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

630 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Lsm.kz порталында ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале lsm.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

631 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

7kun.kz порталында ақпараттық 

материалдарды орналастыру

Размещение информационных 

материалов на портале 7kun.kz

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 535 714,00 535 714,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

632 01 Услуга
639910.000.00

0006

Ақпараттық материалдарды 

дайындау және басып 

шығару бойынша/бұқаралық 

ақпарат құралдарында 

орналастыру бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по подготовке 

информационных материалов 

и публикации/размещению в 

средствах массовой 

информации

Ақпараттық материалдарды және 

басылымдарды дайындау/ақпарат 

жүйелеріне шығару бойынша 

қызметтер

Услуги по подготовке 

информационных материалов и 

публикации/размещению в 

средствах массовой информации

Радио іскерлік бизнес тақырыптағы 

мамандандырылған айдарлармен

Радиоэфир в специализированных 

рубриках по бизнес-тематике

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00 01 Январь
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0

633 01 Товар
192021.530.00

0001

Ұшқынды тұтатқышты 

қозғалтқыштарға арналған 

бензин

Бензин для двигателей с 

искровым зажиганием
маркасы АИ-92 марка АИ-92 Бензин Бензин 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Литр (куб. 

дм.)
13000 137,95 1 793 375,00 01 Январь С 01.01.2021 г. по 28.02.2021 г. 751110000 100

634 01 Услуга
771110.100.00

0000

Жеңіл автомобильдерді 

жалдау қызметі

Услуги по аренде легковых 

автомобилей

Жеңіл автомобильді жүргізушісіз 

жалға беру бойынша қызмет

Услуги по аренде легковых 

автомобилей без водителя

бизнес-класс машинасы; Нұр-

Сұлтанда тәулік бойы жұмыс істейтін 

және 2018 жылдан ерте емес 

шығарылған.

машина бизнес класса; не ранее 

2018 года выпуска с круглосуточным 

режимом работы в г. Нур-Султан.

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1 5 996 428,57 5 996 428,57 01 Январь

с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
710000000 0

635 01 Товар
222929.900.00

0142
Науа Лоток кеңселік, пластмассалық канцелярский, пластмассовый кеңсе, пластмасстан канцелярский, пластмассовый

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100 875,00 87 500,00 01 Январь

в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

636 01 Товар
222929.900.00

0129
Кілемше Коврик

тұрмыстық ғимараттарға арналған, 

араласқан материалдан жасалған

тұрмыстық ғимараттарға арналған, 

араласқан материалдан жасалған

тұрмыста қолдануға арналған, 

аралас материал

для бытовых помещений, из 

смешанного материала

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 2 8 258,93 16 517,86 03 Март
в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

637 01 Услуга
712019.000.00

0010

Зертханалық/зертханалық-

аспаптық 

зерттеулер/талдаулар 

жүргізу бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по проведению 

лабораторных/лабораторно-

инструментальных 

исследований/анализов

Лабораториялық/лабараториялық 

жабдықтық зерттеулер/талдаулар 

жүргізу бойынша қызметтер

Услуги по проведению 

лабораторных/лабораторно-

инструментальных 

исследований/анализов

коронавирустық инфекцияға 

арналған ПТР тестін қолдана отырып 

зертханалық зерттеулер (COVID-19)

проведению лабораторных 

исследований методом ПЦР-теста на 

коронавирусную инфекцию (COVID-

19)

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1 1 800 000,00 1 800 000,00 02 Февраль
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
751110000 0



638 01 Товар
162914.200.00

0001
Панно Панно ағаш деревянное

Ағаштан жасалған Қазақстанның 

қабырға картасы

Настенная карта Казахстана из 

дерева

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 1 129 000,00 129 000,00 02 Февраль
в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 100

639 01 Услуга
611043.100.00

0000

Интернетке қолжеткізу 

бойынша қызметтер

Услуги по доступу к 

Интернету

Сым желілері бойынша кең жолақты 

Интернетке қол жеткізуді ұсынуға 

бағытталған қызметтер

Услуги, направленные на 

предоставление доступа к Интернету 

широкополосному по сетям 

проводным

 БК Интернетке қосылу бойынша 

қызметтер

Услуги по доступу к Интернету для 

ГО
117 Тендер Одна услуга 1,00 1 881 824,76 1 881 824,76 02 Февраль

с 01.04.2021 года по 31.12.2021 

года
751110000 0

640 01 Услуга
531011.300.00

0000

Пошта байланысының 

әмбебап қызметі

Универсальные услуги 

почтовой связи

Жазылу бойынша мерзімді баспа 

басылымдарын тарату бойынша 

қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

Жаздырып алынатын мерзімді 

баспасөз басылымдарын тарату 

жөніндегі қызметтер

Услуги по распространению 

периодических печатных изданий по 

подписке

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 20 013,73 20 013,73 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 100

641 01 Услуга
812913.000.00

0000

Санитарлық қызмет 

көрсетулер (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация 

және соларға ұқсас)

Услуги санитарные 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация и аналогичные)

Санитарлық қызметтер 

(дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация және ұқсастар)

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные)

Ғимараттағы дезинфекцияның 

жалпы ауданы 4500 м2 құрайды. 

Келісімшарт аяқталғанға дейін 

дезинфекциялау рәсімдерінің саны 

кем дегенде 4 рет.

Общая площадь проведения 

дезинфекции в здании- 4 500 м2. 

Количество проведения 

дезинфекции до окончания договора- 

не менее 4-х раз.

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 720 000,00 720 000,00 02 Февраль

С даты подписания Договора 

сторонами

по 31.12.2021г

751110000 0

642 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Күзет дабылы бойынша қызмет 

көрсету және бақылау

Обслуживание и мониторинг 

охранной сигнализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 240 000,00 240 000,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
191000000 0

643 01 Работы

821913.000.00

0006

Жобалау-сметалық 

құжаттаманы 

әзірлеу/түзету/есептеу/жасау 

бойынша жұмыстар

Работы по 

разработке/корректировке/ра

счету/составлению проектно-

сметной документации

Жобалық-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу/есептеу/құру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

разработке/расчету/составлению 

проектно-сметной документации

Филиалдың ғимаратын жөндеу 

бойынша

жобалық-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу бойынша жұмыс

Работы по разработке проектно -

сметной документации по ремонту 

здания Филиала

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 1 482 764,00 1 482 764,00 02 Февраль

30 календарных дней с даты 

подписания договора
631000000 0

644 01 Товар
139229.920.00

0001
ТУ Флаг матадан из ткани

• Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Туы (Туы) ҚР 

мемлекеттік стандартына сәйкес

• Матаның түсі Көк №3125 U болуы 

тиіс

• Күн, қыран және тік жолақтағы 

ұлттық ою- өрнегінің түстері №102 U 

·         Государственный Флаг 

(Знамя) Республики Казахстан в 

соответствии с Государственным 

стандартом РК.

·         Цвет полотна голубой №3125 

U

·         Цвет солнца, орла и 

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 2,00 123 800,00 247 600,00 02 Февраль
в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

645 01 Услуга
231991.000.00

0001

Шыныны қараңғылау 

бойынша қызмет
Услуга по тонировке стекол

Шыныны тонирлеу, қараңғылау 

бойынша қызметтер

Услуги по тонировке, затемнению 

стекол

Шыны күңгірт декоративті 

пленкамен жабыстыру

Оклейка стекла матовой 

декоративной пленкой

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 185 000,00 185 000,00 02 Февраль

в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

646 01 Товар
275125.900.00

0011
Диспенсер Диспенсер су үшін, едендік, тоңазытқышсыз

для воды, напольный, без 

холодильника
су үшін, едендік, тоңазытқышсыз

для воды, напольный, без 

холодильника

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 2,00 35 000,00 70 000,00 02 Февраль
в течении 15 календарных дней 

с даты подписания договора
311000000 0

647 01 Услуга
682012.960.00

0000 

Әкімшілік/өндірістік 

жайларды жалдау бойынша 

қызметтер

Услуги по аренде 

административных/производс

твенных помещений

Әкімшілік/өндірістік жайларды жалға 

беру қызметі

Услуги по аренде 

административных/производственны

х помещений

Кеңсе бөлмелерін жалға беру Аренда офисных помещений

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 14 441 475,00 14 441 475,00 02 Февраль с 15.02.2021г. по 31.12.2021г. 351000000 0

648 01 Товар
172312.500.00

0001
Ашықхат Открытка құттықтау поздравительная

Конвертке салынған VIP құттықтау 

ашықхаты

Открытка поздравительная VIP с 

конвертом

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 100,00 3 268,00 326 800,00 03 Март

с момента подписания и до 

31.12.2021 г.
751110000 0

649 01 Товар
172312.500.00

0001
Ашықхат Открытка құттықтау поздравительная

Кірістіруі мен конвертке салынған 

құттықтау ашықхаты

Открытка поздравительная с 

конвертом

и вкладышем

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1 120,00 1 500,00 1 680 000,00 03 Март

с момента подписания и до 

31.12.2021 г.
751110000 0

650 01 Товар
203011.900.00

0001
Бояу Краска су-дисперсиялық водно-дисперсионная су-дисперсиялық водно-дисперсионная

116 Запрос ценовых 

предложений
Килограмм 750,00 300,00 225 000,00 03 Март

в течении 30 календарных дней 

с даты подписания договора
751110000 0

651 01 Услуга
331311.100.00

0008

Бақылау-өлшеу құралдары 

мен автоматиканы және 

ұқсас өлшеу құралдары мен 

жабдықтарын техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Бақылау-өлшеу құралдарына және 

автоматикаға және ұқсас өлшеу 

құралдары мен жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования

Жылуды есептеу аспабына сервистік 

қызмет көрсету

Сервисное обслуживание прибора 

учета тепла

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 187 500,00 187 500,00 03 Март
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

652 01 Работы
410040.300.00

0004

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылыстард

ың/үй-жайлардың жеке 

элементтерді (жабдықтардан, 

инженерлік жүйелер мен 

коммуникациядан басқа) 

жөндеу / қайта құру бойынша 

Работы по 

ремонту/реконструкции 

отдельных элементов 

нежилых 

зданий/сооружений/помещен

ий (кроме оборудования, 

инженерных систем и 

Тұрғын емес 

ғимараттардың/құрылымдардың/бөл

мелердің жеке элементтерін 

жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары 

(жабдықтардан, инженерлік 

жүйелерден және байланыстардан 

басқа)

Работы по ремонту/реконструкции 

отдельных элементов нежилых 

зданий/сооружений/помещений 

(кроме оборудования, инженерных 

систем и коммуникаций)

Ғимараттың қасбетінің (сыртқы) 

белгісінің қосалқы бөлшектерін 

ауыстыру жұмыстарын жүргізу

Проведение монтажных работ с заменой 

запасных частей фасадной (наружной) 

вывески здания

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Работы 1,00 200 000,00 200 000,00 03 Март
в течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
431000000 0

653 01 Товар
281413.330.00

0004
Ысырма Задвижка

параллельді, шойын, шартты өткелі 

50 мм-ге дейін

параллельная, чугунная, условный 

проход до 50 мм
Электр жетегі бар С элетроприводом

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 920 000,00 920 000,00 03 Март

45 календарных дней с даты 

подписания договора
631000000 0



654 01 Услуга
639910.000.00

0001

Ақпараттық ленталарға 

жазылу бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по подписке на 

информационные ленты

Ақпараттық жүйелерге жазылу 

қызметтері

Услуги по подписке на 

информационные ленты

"Ақпаратқа жазылу бойынша қызметтер

БК үшін таспалар"

Услуги по подписке на информационные

ленты для ГО

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 654 107,00 654 107,00 03 Март

с даты подписания договора по 

31.12.2021

года

751110000 0

655 01 Услуга
381129.000.00

0000

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/мате

риалдарды шығару (жинау) 

бойынша қызметтер

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материал

ов

зиянсыз 

қалдықтарды/мүліктерді/материалда

рды шығару (жинау) қызметтері

Услуги по вывозу (сбору) неопасных 

отходов/имущества/материалов

Жасыл кеңсе тұжырымдамасы аясында 

қауіпті емес қалдықтар мен материалдар 

орталықтарға өңделуі керек шикізатты 

өңдеу, бөлек сақтау және шығару  

Раздельное складирование и вывоз

неопасных отходов и материалов

подлежащих переработке в центры

переработки сырья, в рамках реализации

концепции «зеленый офис»

116 Запрос ценовых 

предложений
Одна услуга 1,00 935 000,00 935 000,00 03 Март

с даты заключения договора по 

31.12.2021г.
751110000 0

656 01 Работы
251299.100.00

0000

Есіктерді/қақпаларды және 

ұқсас бұйымдарды дайындау 

бойынша жұмыстар

Работы по изготовлению 

дверей/ворот и аналогичных 

изделий

Тапсырыс берушінің талаптарына 

сәйкес есіктерді/қақпаларды және 

ұқсас бұйымдарды жасау бойынша 

жұмыстар

Работы по изготовлению 

дверей/ворот и аналогичных 

изделий согласно требованиям 

Заказчика

Шыны бөлімін периметрі бойынша 

өңделген өндірістік-монтаждау 

жұмыстары

Работа по изготовлению и установке

перегородка из стекла обработанные по

периметру

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 827 076,00 827 076,00 03 Март

15 календарных дней с даты 

заключения договора.
751110000 0

657 01 Товар
265163.500.00

0011
Сұйықтық есептеуіші Счетчик жидкости жылулық тепловой

Жылу энергиясын есептеу құралын 

орнату және іске қосу

Прибор учета тепловой энергии с

установкой и вводом в эксплуатацию.

116 Запрос ценовых 

предложений
Штука 1,00 632 590,00 632 590,00 03 Март

20 календарных дней с даты 

заключения

договора

751110000 0

658 01 Услуга
493122.000.00

0000

Жүкті аралас тасымалдау 

бойынша қызмет көрсетулер

Услуги по смешанной 

перевозке груза

Көліктің әр түрлерімен жүкті 

тасымалдау бойынша қызметтер.

Услуги по перевозке грузов 

различными видами транспорта

Мүлікті тасымалдау жөніндегі 

қызметтер, жүк тиеушілердің 

қызметтері

Услуги по перевозке имущества, 

услуги грузчиков

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 89 285,71 89 285,71 03 Март
В течение 15 календарных дней с 

даты подписания договора
351000000 0

659 01 Работы
712019.000.00

0004

Жылжымайтын мүлік 

объектілерін техникалық 

зерттеу бойынша жұмыстар

Работы по техническому 

обследованию объектов 

недвижимого имущества

Жылжымайтын мүлік нысандарын 

техникалық тексеру жұмыстары

Работы по техническому 

обследованию объектов 

недвижимого имущества

Ғимараттың сенімділігі мен 

тұрақтылығын техникалық зерттеу.

Техническое обследование 

надежности и устойчивости здания.

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Работы 1,00 500 000,00 500 000,00 03 Март
15 календарных дней с даты 

заключения договора.
191000000 0

660 01 Товар
236210.510.00

0016
Гипсті картонды табақ Лист гипсокартонный маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 9,5 мм марка ГКЛВ, толщина 9,5 мм маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 9,5 мм марка ГКЛВ, толщина 9,5 мм

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Лист 10,00 1 800,00 18 000,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

661 01 Товар
203022.550.00

0005
Шпатлевка Шпатлевка гипстік гипсовая гипстік гипсовая

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Упаковка 4,00 3 550,00 14 200,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

662 01 Товар
243311.300.00

0005
Болат пішін Профиль стальной төбе, биіктігі 50 дейін потолочный, высота до 50 төбе потолочный

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 1 170,00 11 700,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

663 01 Товар
231412.900.00

0058
Торкөзді таспа Лента сетчатая

өздігінен жабысатын, шыны 

талшықтан, ені 30- 250 мм

самоклеющаяся, из стекловолокна, 

ширина 30- 250 мм
ені 30- 250 мм ширина 30- 250 мм

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 881,00 8 810,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

664 01 Товар
329959.900.00

0080
Скотч Скотч қағазды бумажный қағазды бумажный

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 600,00 6 000,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

665 01 Товар
222130.100.00

0032
Үлпек Пленка полиэтиленді, қоймалық полиэтиленовая, складская полиэтиленді, қоймалық полиэтиленовая, складская

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Метр 30,00 290,00 8 700,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

666 01 Товар
259411.900.00

0040

Жасырын бастиегі бар 

бұрамашеге
Шуруп с потайной головкой болат, диаметрі 3,5 мм стальной, диаметр 3,5 мм

Металл профильдерге 

гипсокартонды бекітуге арналған 

бұрандалы бекіткіш, жиі бұрандалы. 

Өлшем бірлігі-дана (орама)

Шуруп для крепления гипсокартона 

к металлическим профилям, частая 

резьба. Ед.измерения- шт(упаковка).

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 724,00 7 240,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

667 01 Товар
257330.930.00

0005
Шпатель Шпатель ШМ, металлдан жасалған ШМ, металлический ШМ, металлдан жасалған ШМ, металлический

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 5,00 275,00 1 375,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0



668 01 Товар
329119.300.00

0000
Қылқалам Кисть майлау орны малярная малярлық малярная

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 10,00 360,00 3 600,00 04 Апрель
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

669 01 Товар
581116.000.00

0000 
Сурет Картина қабырғалық  настенная

Размер картины 100х100, фото 

70*70, печать на холсте, рама-багет 

белого цвета, стекло 1,3 мм

Суреттің өлшемі 100х100, фото 

70*70, холстпен басып шығару, ақ 

багетті рамасы, 1,3 мм шыны

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Штука 21,00 25 000,00 525 000,00 03 Март
в течении 15 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

670 01 Услуга
801019.000.00

0005

Өрткеқарсы 

құралдарды/құрал-

саймандарды/жабдықтауды 

(қауіпсіздік жүйелерінен 

басқа) техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

противопожарных 

средств/инвентаря/оборудов

ания (кроме систем 

безопасности)

Өртке қарсы құралдарға, 

мүлікке/жабдыққа техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

(қауіпсіздік жүйелерінен басқа)

Услуги по техническому 

обслуживанию противопожарных 

средств/инвентаря/оборудования 

(кроме систем безопасности)

Өрт крандарының жұмысқа 

қабілеттілігін және су беруін тексеру

Проверка пожарных кранов на 

работоспособность и водоотдачу

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 120 000,00 120 000,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021 года
631000000 0

671 01 Работы
432110.700.00

0002

Электрмен жабдықтау 

желілерін 

салу/монтаждау/төсеу 

бойынша жұмыстар

Работы по 

строительству/монтажу/прок

ладке сетей 

электроснабжения

Электрқамтама желілерін 

салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары

Работы по 

строительству/монтажу/прокладке 

сетей электроснабжения

Ғимараттың энергетикалық 

(электрлік) жүйесін жөндеу

Ремонт энергетической 

(электрической) системы здания 
117 Тендер Работы 1,00 7 323 070,00 7 323 070,00 04 Апрель

60 календарных дней с даты 

заключения договора.
751110000 0

672 01 Услуга
802010.000.00

0004

Өрт/күзеттік 

хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау 

жүйелерін және ұқаса 

жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Өрт/күзет белгі беру/өрт сөндіру 

жүйелеріне/бейне бақылау және 

ұқсас жабдықтарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому 

обслуживанию пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования

Күзет дабылы бойынша қызмет 

көрсету және бақылау

Обслуживание и мониторинг 

охранной сигнализации

121 Из одного 

источника путем 

прямого заключения 

договора

Одна услуга 1,00 158 400,00 158 400,00 04 Апрель
с даты подписания договора по 

31.12.2021г.
591000000 0

673 01 Услуга
582950.000.00

0001

Бағдарламалық жасақтама 

қолдану құқығына лицензия 

ұсыну бойынша қызмет 

көрсетулер

Услуги по предоставлению 

лицензий на право 

использования программного 

обеспечения

Бағдарламалық қамтамасыз етуді 

пайдалану құқығына лицензия беру 

бойынша қызметтер

Услуги по предоставлению лицензий 

на право использования 

программного обеспечения

Лицензияларды ұсыну және есеп 

беру порталын енгізу бойынша 

қызметтер

Услуги на поставку лицензий и 

внедрение портала отчетности
117 Тендер Одна услуга 1,00 21 810 623,21 21 810 623,21 03 Март

в течение 90 календарных дней с 

даты подписания договора
751110000 0

674 01 Работы
821913.000.00

0006

Жобалау-сметалық 

құжаттаманы 

әзірлеу/түзету/есептеу/жасау 

бойынша жұмыстар

Работы по 

разработке/корректировке/ра

счету/составлению проектно-

сметной документации

Жобалық-сметалық құжаттаманы 

әзірлеу/есептеу/құру бойынша 

жұмыстар

Работы по 

разработке/расчету/составлению 

проектно-сметной документации

Сараптаманың оң қорытындысын ала 

отырып, жобалық-сметалық 

құжаттаманы әзірлеу.

Разработка проектно-сметной 

документации с получением 

положительного заключения 

экспертизы.

116 Запрос ценовых 

предложений
Работы 1,00 800 000,00 800 000,00 04 Апрель

30 календарных дней с даты 

заключения договора.
431000000 0

ИТОГО: 1 325 717 086,11


