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БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ 
 

Біліктілік іріктеуін өткізу үшін өнім берушіге қойылатын міндетті талаптар: 

- шарттарға сәйкес міндеттемелерді орындау үшін қажетті қаржылық, материалдық және еңбек ресурстарының 

болуы, кәсіби құзыреттілікке ие болу: 

- Әлеуетті өнім берушінің ҚР заңнамасына сәйкес жеткізуді орындау мүмкіндігі болуы тиіс. 

- Конкурста ұсынылған ұқсас бағыттармен жарнама саласындағы оң жұмыс тәжірибесі 

- Компанияның жылдық айналымы 30 млн. теңгеден кем емес. 

- 6 айға дейінгі мерзімге 5 млн. дейінгі сомаға банкке кредит беруге дайындық. 

- төлем қабілеттілігінің болуы, таратылуға жатпауы, оның мүлкіне тыйым салынбауы тиіс, оның қаржы-шаруашылық қызметі 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тоқтатылмауы тиіс; 

- тендерге қатысуға өтінім берген сәтте және сатып алу туралы шарт жасасқан сәтте салықтарды және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындауға міндетті; 

- бұрын жасалған шарттар бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тарапынан талаптардың болмауы. 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Тауардың/жұмыстардың/қызметтердің сипаттамасы: 

1) Банк өнімдері бойынша полиграфиялық өнім  

Бренд/өндіруші Ерекшелікке сәйкес өнімді жеке дайындау/өндіру  

Мөлшері  ТТ сәйкес (тендер лот №1 файлы) 

Таралымы /саны  ТТ сәйкес (тендер лот №1 файлы) 

Қызметтердің сипаттамасы / 

ерекшелігі 
ТТ сәйкес (тендер лот №1 файлы) 

Қосымша Барлық өнім Тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес буып-түйілуі тиіс.  

Қаптама ҚР бойынша аймақтарға тасымалдау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс 

Бюджет Бюджет сомасы 12 000 000 теңгеден аспауы тиіс 
- құнға Тапсырыс берушінің қоймасына (Алматы қ.) буып-түюді/жеткізуді/түсіруді қоса алғанда, мердігердің шығыстары ҚР заңнамасына сәйкес енгізілуге 

тиіс. 

 

2) Корпоративтік полиграфиялық өнім  

Бренд/өндіруші Ерекшелікке сәйкес өнімді жеке дайындау/өндіру  

Мөлшері  ТТ сәйкес (тендер лот №2 файлы) 

Таралымы /саны  ТТ сәйкес (тендер лот №2 файлы) 

Қызметтердің сипаттамасы / 

ерекшелігі 
ТТ сәйкес (тендер лот №2 файлы) 

Қосымша Барлық өнім Тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес буып-түйілуі тиіс.  

Қаптама ҚР бойынша аймақтарға тасымалдау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс 

Бюджет Бюджет сомасы 15 000 000 теңгеден аспауы тиіс 
- құнға Тапсырыс берушінің қоймасына (Алматы қ.) буып-түюді/жеткізуді/түсіруді қоса алғанда, мердігердің шығыстары ҚР заңнамасына сәйкес енгізілуге 

тиіс. 

 

3) Бланк өнімдері 

Бренд/өндіруші Ерекшелікке сәйкес өнімді жеке дайындау/өндіру  

Мөлшері  ТТ сәйкес (тендер лот №3 файлы) 

Таралымы /саны  ТТ сәйкес (тендер лот №3 файлы) 

Қызметтердің сипаттамасы / ТТ сәйкес (тендер лот №3 файлы) 
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ерекшелігі 

Қосымша Барлық өнім Тапсырыс берушінің тапсырысына сәйкес буып-түйілуі тиіс.  

Қаптама ҚР бойынша аймақтарға тасымалдау кезінде өнімнің сақталуын қамтамасыз етуі тиіс 

Бюджет Бюджет сомасы 15 000 000 теңгеден аспауы тиіс 
 

- құнға Тапсырыс берушінің қоймасына (Алматы қ.) буып-түюді/жеткізуді/түсіруді қоса алғанда, мердігердің шығыстары ҚР заңнамасына сәйкес енгізілуге 

тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМША 

Төлем тәртібі: алдын ала төлеу 50% қалған бөлігі 50% Тапсырыс беруші өнімді жеткізген және қабылдаған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде; 

Төлем мерзімі: шарт бойынша тиісті өтінімге қол қойылғаннан/тауарды қабылдағаннан кейін шот ұсынылған сәттен бастап 15 жұмыс күні; 

Қызметтерді жеткізу/орындау мерзімі: Шартқа тиісті өтінімге қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күнінен аспайды; 

Жеткізу шарттары: өңірлерге жеткізуді қамтамасыз ететін тапсырысқа сәйкес көліктік қаптаманың болуы. 

Тираж баспаға шығарылғанға дейін сигналдық үлгіні ұсыну/дайындау/түсті сынаманы бекіту міндетті 
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Конкурстық өтінімге/коммерциялық ұсынысқа қатысушы қоса беретін құжаттар тізбесі* 

 

Конкурсқа қатысушы ұсынатын конкурстық өтінім/коммерциялық ұсыныс, оның ішінде мынадай құжаттарды7 қамтиды:  

- Банк ВТБ Қазақстан АҚ ЕҰ атына басшының мөрі мен қолы қойылған фирмалық бланкіде ресми коммерциялық ұсыныс  

- Дербес деректерді, құпия ақпаратты жинауға, өңдеуге және беруге келісім (№4 қосымша) 

 

заңды тұлғалар үшін 

- қатысушы қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгіленген тәртіппен 

бекітілген жарғының көшірмесі (барлық өзгерістерімен/толықтыруларымен) (егер қатысушы қызметін заңнамада 

белгіленген тәртіппен бекітілген үлгілік жарғы негізінде жүзеге асырған жағдайда, тиісті белгісі бар құжаттың көшірмесі). 

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері сауда тізілімінен үзінді көшірмені не Қазақстан Республикасының 

бейрезиденті-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпаратты қамтитын ұқсас сипаттағы 

басқа құжатты ұсынады; 

-  заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшірмесі (егер қатысушы 

қызметін заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын болса, тиісті белгісі бар 

құжаттың көшірмесі), сондай-ақ барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтаманың көшірмесі; 

- конкурсқа қатысушының мөрімен куәландырылған үміткердің бірінші басшысын тағайындау (сайлау) туралы 

құжаттың көшірмесі (жалпы жиналыс хаттамасының/жалғыз құрылтайшы шешімінің көшірмесі, адамды бірінші 

басшы етіп тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесі), оның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі қоса 

беріледі; 

- қатысушының жарғысына сәйкес қатысушының атынан сенімхатсыз әрекет етуге құқығы бар бірінші басшыны қоспағанда, 

қатысушының мүдделерін білдіретін адамға (адамдарға) уәкілетті адамның жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін, 

сенімхатқа қол қойған (берген) адамның өкілеттігін растайтын құжаттардың көшірмелерін (олар болмаған кезде) қоса бере 

отырып, конкурсқа қатысуға өтінімге қол қою құқығына сенімхат; 

- конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу/конкурс өткізу күніне дейін үш айдан ерте емес берілген конкурсқа 

қатысушының салық берешегінің, Қазақстан Республикасы бойынша міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 

аударымдары бойынша берешегінің жоқ екендігі туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасы; 

- конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу/конкурс өткізу күнінің алдындағы үш айдан аспайтын мерзімде берілген, 

шоттары ашылған банктің (банктердің) анықтамасы немесе шоттары ашылған банктің (банктердің) мерзімі өткен 

берешегінің жоқтығы, шотта ақшаға тыйым салу, конкурсқа қатысушының шоты бойынша операцияларды тоқтата 

тұру туралы анықтамасының көшірмесі. Егер анықтамаға банктің бірінші басшысы қол қоймаса, онда анықтама осы 
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адамға анықтамалардың деректеріне қол қою құқығы берілгенін тікелей көздейтін құжаттың көшірмесімен бірге ұсынылуы 

тиіс; 

- ЕГОВ заңды тұлғасының барлық тіркеу әрекеттері туралы анықтама (ағымдағы күнмен) 

- салық төлеуші ретінде Қазақстан Республикасының бейрезидентін тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі; 

 

 

жеке кәсіпкер ретінде міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын жеке кәсіпкерлер үшін 

- салық қызметі органы берген қатысушыны жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебін растайтын құжаттың көшірмесі не егер 

көрсетілген құжат жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін қоса бере отырып, электрондық құжат нысанында 

берілген болса, электрондық құжат мазмұнының көшірмесі;  

- салық төлеуші ретінде Қазақстан Республикасының бейрезидентін тіркеу туралы тіркеу куәлігінің көшірмесі;  
 

 

Қажет болған жағдайда қосымша 

- лицензияның көшірмесі (егер конкурс шарттарында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті 

лицензиялауға жататын қызмет көзделген жағдайда);  

- лицензиялардың не лицензиялардың және (немесе) электрондық құжаттың және (немесе) патенттердің, куәліктердің, 

сертификаттардың, қатысушының сатып алынатын тауарларды өндіруге, қайта өңдеуге, жеткізуге және өткізуге, жұмыстарды 

орындауға, қызметтерді көрсетуге құқығын растайтын басқа да құжаттардың көшірмелері; 

- лицензиялық бағдарламалық өнімдерді өндіруші компанияның өңірлік өкілдігінен Банкке жолданған, қатысушының 

лицензиялық бағдарламалық өнімдерді немесе лицензиялық бағдарламалық өнімдерді қамтитын тауарларды/жабдықтарды 

жеткізуге және Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына тиісті техникалық қолдау көрсетуге құқығы мен мүмкіндігін 

растайтын хат; 

- қатысушының өндіруші зауыттың ресми дилері (өкілі) ретіндегі мәртебесін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

- консорциум туралы келісімнің көшірмесі, консорциумның әрбір қатысушысының мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы 

анықтамасы (куәліктерінің көшірмелері) және жарғыларының көшірмелері (заңды тұлғаларды уақытша біріктіру үшін 

(консорциум)) (қажет болған жағдайда); 

- қатысушының зияткерлік меншік құқығы объектілеріне айрықша құқықтарды беру (өткізу) құқығын растайтын құжаттың 

көшірмесі (Банктің зияткерлік меншік құқығы объектілеріне тиісті құқықтарды сатып алуына конкурс өткізген жағдайда), 

сондай-ақ, егер сатып алу болжанатын тауар (жұмыс, қызмет) сертификатталуға жататын немесе Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының өзге де талаптарына сәйкестікті талап еткен жағдайда, тиісті сертификаттардың және өзге де 

осыған ұқсас құжаттардың көшірмелері; 
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- конкурсқа қатысушының мөрімен куәландырылған, конкурсқа қатысушының атынан мүдделерді білдіретін және Шартқа 

қол қоятын тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттардың көшірмелері (сенімхат, лауазымға сайлау (тағайындау) 

туралы хаттамадан үзінді, лауазымға тағайындау/лауазымға кірісу туралы бұйрық); 

 

Ескерту:  

Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын конкурсқа қатысушы өзінің біліктілік және өзге де талаптарға 

сәйкестігін растау үшін Қазақстан Республикасының резиденттері ұсынатын құжаттарды не ағымдағы күнге орыс тіліндегі 

аудармасымен куәландырылған, белгіленген тәртіппен ұқсас мәліметтерді қамтитын құжаттарды ұсынады. 

Егер конкурсқа қатысушы оның біліктілік және өзге де талаптарға сәйкестігін растау үшін шет мемлекеттердің құзыретті 

органдары мен ұйымдарынан шығатын құжаттарды ұсынған жағдайда, өтінімді қарау кезінде орыс тіліндегі аудармасы бар 

осындай құжаттардың көшірмелері қабылданады, ал тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) сатып алуға шарт 

жасасу кезінде белгіленген тәртіппен мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы бар, және қажет болған жағдайда, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе тараптардың бірі Қазақстан Республикасы болып табылатын халықаралық 

шартқа сәйкес заңдастырылған немесе апостиль қойылған құжаттар қабылданады. 

 

 

 
 

 

 
 

* Банк жай акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) конкурсқа қатысушы акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) барлық меншік иелері (түпкі меншік иесі - жеке тұлғаға дейін) туралы 

ақпаратты ашатын құжаттарды сұратуға құқылы. 


