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КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 
 

ПРИКАЗ   
 

г. Алматы                 № 121                                        29  сентября  2017 года 

 

       О внесении изменений в  годовой  план   закупок  товаров,  работ и  услуг  АО  

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2017  год 

 

В связи c изменением потребности в закупках товаров, работ и услуг  АО  «Казахстанский 

фонд гарантирования депозитов»  (далее - Фонд),  влекущей необходимость  внесения изменения в 

годовой план закупок  товаров, работ и услуг на 2017  год  (далее – План  закупок), 

руководствуясь  пунктом 14 Правил приобретения товаров, работ и услуг Национальным Банком 

Республики Казахстан, его ведомствами, организациями, входящими в его структуру, и 

юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в 

уставном капитале) которых принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан или 

находятся в его доверительном управлении, и аффилированными с ними юридическими лицами, 

утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 

декабря 2015 года № 237,   

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в План закупок: 

1) в пункте № 55: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «336 483,11»  уменьшить на сумму                        

«252 362,33»  и указать как  «84 120,78»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «336 483,11»  

уменьшить на  сумму «252 362,33»  и указать как  «84 120,78»; 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (месяц)» цифру и слово:                          

«09 Сентябрь» заменить цифрой и словом: «10 Октябрь».       

2) в пункте № 61: 

- графе 7 «Способ закупок» слова: «Конкурс»  заменить словами: «Запрос ценовых 

предложений c размещением объявления»; 

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (месяц)» цифру и слово: «09 

Сентябрь» заменить цифрой  и словом: «12 Декабрь».    

   3) в пункте № 86: 

- в графе 9 «Количество, объём», цифру:  «4» заменить цифрой: «2»; 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «235 749,76»  увеличить на сумму  «12 515,64»  

и указать как  «248 265,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «942 999,15»  

уменьшить на  сумму «446 469,15»  и указать как  «496 530,00».  

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (месяц)» цифру и слово:                           

«08 Август» заменить цифрой  и  словом: «10 Октябрь».       

4) в пункте № 87: 

- в графе 9 «Количество, объём», цифру:  «4» заменить цифрой: «2»; 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «107 760, 22»  увеличить на сумму  «53 644,78»  

и указать как  «161 405,00»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «431 040,86»  

уменьшить на  сумму «108 230,86»  и указать как  «322 810,00».  

- в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (месяц)» цифру и слово:                           

«08 Август» заменить цифрой  и словом: «10 Октябрь».      

5) в пункте № 124: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «950 696,43»  уменьшить на сумму                          

«401 583,04»  и указать как  «549 113,39»; 

- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «950 696,43»  

уменьшить на сумму  «401 583,04»  и указать как  «549 113,39».  

6) в пункте № 92: 

- в графе 10 «Цена за единицу, тенге»,  сумму  «946 428,57»  увеличить на  «956 283,05»                     

за счет денег, вычитаемых  в подпунктах 3), 4), 5)  пункта 1  настоящего приказа  и указать  как 

«1 902 711,62»; 
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- в графе 11 «Общая сумма, утвержденная  для закупки, тенге», сумму  «946 428,57»  

увеличить на  «956 283,05»  за счет денег, вычитаемых  в подпунктах 3), 4), 5)  пункта 1  

настоящего приказа  и указать  как «1 902 711,62».   

в графе 12 «Планируемый срок осуществления закупок (месяц)» цифру и слово: «08 Август» 

заменить цифрой и словом: «10 Октябрь»; 

2. Исключить из Плана закупок  пункт № 19 – «Техническое сопровождение единого 

справочника»  на сумму  306 906,75  тенге. 

3. Исключить из Плана закупок  пункт № 20 – «Техническое обслуживание персонального 

компьютера»  на сумму  2 324 281,50 тенге. 

4. Исключить из Плана закупок  пункт № 46 – «Семинар по налогам (изменения в НК)»  на 

сумму  0,00 тенге. 

5. Исключить из Плана закупок  пункт № 54 – «Аренда IP адресов»  на сумму  78 600,75 тенге. 

6. Все иные пункты Плана закупок, не измененные настоящим приказом, оставить без 

изменений. 

7.  Юридическому департаменту  Фонда обеспечивать  закупки товаров, работ и услуг в 

соответствии с изменениями, внесёнными в План закупок  настоящим приказом. 

8. Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести соответствующие 

изменения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда. 

9. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных работников 

Фонда. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        Основание:  Служебные записки  начальника административно-хозяйственного отдела Фонда 

Доненбаевой Э.А. , руководителя службы  IT Фонда Нурханова А.Т. 

 

        Председатель                                                                                                                   Б. Когулов           
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ» АҚ 
 

БҰЙРЫҚ   

 
Алматы қ.                 № 121                                  2017  жылғы  29  қыркүйек 

 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ  тауарларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарына өзгерістер енгізу 

 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ  (әрі қарай - Қор) тауарларды, 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттілігің өзгеруне байланысты, 2017 жылғы   
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарына (әрі қарай – Жылдық 

жоспар) өзгерістер енгізуді қажет етеді, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның 

ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды 

тұлғалардың және олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және 

көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 237 Қаулысының 14 тармағының  

талаптарына сәйкес,  

          

БҰЙЫРАМЫН: 

 

1. 1. Жылдық жоспарға келесі өзгерістер енгізілсін: 

1)  № 55 тармақта: 

- «Бір бірлігі үшін баға, теңге» 10 графасында «336 483,11» сомманы «252 362,33»              

азайтып  «84 120,78»  деп көрсетілсін; 

- «Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге» 11 графасында  «336 483,11» сомманы             

«252 362,33»  азайтып  «84 120,78»  деп көрсетілсін; 

-  «Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 12 графасында: «09 Қыркүйек» 

саны мен сөзін: «10 Қазан»  саны мен сөзіне ауыстырылсын.  

2) № 61 тармақта: 

- «Сатып алу тәсілі» 7 графасында: «Конкурс» сөзін: «Сатып алуды хабарландыруды 

орналастыру арқылы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен ұйымдастыру және өткізу тәртібі» 

сөйлемімен алмастырылсын; 

- «Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 12 графасында: «09 Қыркүйек» 

саны мен сөзін: «10 Қазан»  саны мен сөзіне ауыстырылсын.  

3) № 86 тармақта: 

- Саны, көлемі»  9  графасында   «4»  цифрасын  «2» цифрасымен ауыстырылсын; 

- «Бір бірлігі үшін баға, теңге» 10 графасында  «235 749,76»  сомманы  «12 515,64»  көбейтіп 

«248 265,00»  деп  көрсетілсін; 

- «Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге» 11 графасында   «942 999,15»  сомманы              

«446 469,15»  азайтып  «496 530,00»  деп  көрсетілсін; 

- «Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 12 графасында: «09 Қыркүйек» 

саны мен сөзін: «10 Қазан»  саны мен сөзіне ауыстырылсын. 

4) № 87 тармақта: 

- «Саны, көлемі»  9  графасында   «4»  цифрасын  «2» цифрасымен ауыстырылсын; 

- «Бір бірлігі үшін баға, теңге» 10 графасында  «107 760, 22»  сомманы  «53 644,78»  көбейтіп 

«161 405,00» деп  көрсетілсін; 

- «Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге» 11 графасында   «431 040,86»  сомманы «108 

230,86»  азайтып  «322 810,00»  деп  көрсетілсін. 

- «Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 12 графасында: «09 Қыркүйек» 

саны мен сөзін: «10 Қазан»  саны мен сөзіне ауыстырылсын. 

5) № 124 тармақта: 

- «Бір бірлігі үшін баға, теңге» 10 графасында  «950 696,43»  сомманы «401 583,04»  азайтып 

«549 113,39»  деп  көрсетілсін; 

- «Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге» 11 «950 696,43»  сомманы «401 583,04»  

азайтып «549 113,39»  деп  көрсетілсін. 
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6) № 92  тармақта: 

- «Бір бірлігі үшін баға, теңге» 10 графасында  «946 428,57»  сомманы нағыз бұйрықтың 1 

тармағының 3), 4), 5)  тармақшасындағы азайтылған ақшалар есебінен «956 283,05» көбейтіп «1 

902 711,62» деп көрсетілсін; 

- «Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома, теңге» 11 графасында  «946 428,57»  сомманы 

нағыз бұйрықтың 1 тармағының 3), 4), 5)  тармақшасындағы  азайтылған ақшалар есебінен «956 

283,05»  көбейтіп «1 902 711,62» деп көрсетілсін; 

-«Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)» 12 графасында: «08 Тамыз» 

саны мен сөзін: «10 Қазан»  саны мен сөзіне ауыстырылсын. 

2. Жылдық жоспардан «Бірыңғай анықтаманы техникалық сүйемелдеу»  306 906,75  

соммасындағы  № 19 тармақ алынып тасталсын. 

3. Жылдық жоспардан «Дербес компьютерге техникалық қызмет көрсету»  2 324 281,50 

соммасындағы  № 20 тармақ алынып тасталсын. 

4. Жылдық жоспардан «Салық бойынша семинар (СҚ өзгеруі)»  0,00  соммасындағы  № 46 

тармақ алынып тасталсын. 

5. Жылдық жоспардан «IP мекен-жайды жалға алу»  78 600,75 соммасындағы  № 54 тармақ 

алынып тасталсын. 

6. Cатып алу жоспарының нағыз бұйрықпен өзгермеген барлық басқа тармақтары, өзгеріссіз 

қалдырылсын.  

7.Қордың заң департаментіне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді нағыз 

бұйрықпен сатып алу жоспарына өзгерістерге сәйкес сатып алуды қамтамасыз етілсін. 

8. Қордың жауапты қызметкері бегіленген тәртіптке сәйкес Жылдық жоспарға енгізілеген 

өзгерістерді Қордың интернет – ресурсындағы  Жылдық жоспарға өзгерістерді енгізсін. 

9. Басшы ассистентіне осы бұйрықтағы мәлімет Қордың барлық қатысты қызметкерлері 

таныстырылсын.  

10.  Осы бұйрықтың орындалуын қадағалауды өзіме жүктеймін. 

 

        Негізідеме: Қордың  әкімшілік - шаруашылық бөлімінің бастығы Дөненбаева Э.А., Қордың  

IT қызметі басшысы Нурханов А.Т., қызметтік хаттары. 

 

        Төраға                                                                                                                         Б. Қоғылов            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


