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КАЗАХСТАНСКИЙ  ФОНД   ГАРАНТИРОВАНИЯ  ДЕПОЗИТОВ» 

 

ПРИКАЗ   

 

г. Алматы                 № 91                                28   сентября  2018 года 
  

       О внесении изменений и дополнений в  План закупок  товаров,  работ и  услуг  АО  

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  на  2018  год 

 

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

«Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  (далее - Фонд),  влекущей 

необходимость  внесения изменения в План закупок  товаров, работ и услуг Фонда на 

2018  год,  утвержденный приказом № 2 от  8 января  2018 года (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:  

В пункте № 93: 

- в графе 10 «Планируемый срок осуществления закупок (квартал)» цифру и слово:                        

«III квартал» заменить цифрой и словом: «IV квартал»; 

- в графе 11 «Сроки поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг» цифру и 

слово:  «III квартал»  заменить цифрой и словом:  «IV квартал»; 

2. Исключить из Плана закупок  пункт № 8 – «Календари настольные» на сумму                  

640 892,86  тенге. 

3. Исключить из Плана закупок  пункт № 13 – «Размещение рекламы в социальных 

сетях и в интернете»  на сумму  5 832 432, 50 тенге. 

4. Исключить из Плана закупок  пункт № 14 – «Поисковая оптимизация в системах 

Google, Яндекс»  на сумму  651 846, 58  тенге. 

5. Исключить из Плана закупок  пункт № 80 – «Регистр 7 см» на сумму 23 437, 50 

тенге. 

6. Исключить из Плана закупок  пункт № 91 – «Операционные риски компании» на 

сумму 110 714,29  тенге. 

7. Исключить из Плана закупок  пункт № 122 – «Электронный документооборот» на 

сумму 8 928 571,43 тенге. 

8. Исключить из Плана закупок  пункт № 130 – «Участие в информационных, 

аналитических и авторских передачах на телевидении»  на сумму 15 695 000, 00  тенге. 

9. Исключить из Плана закупок  пункт № 131 – «Совершенствование депозитного 

портала» на сумму 4 107 142, 86  тенге. 

10. Исключить из Плана закупок  пункт № 144 – «Создание веб-портала  по спящим 

счетам» на сумму 4 811 251, 79 тенге. 

11. Исключить из Плана закупок  пункт № 147 – «Редизайн контентной области 

главной страницы интернет-ресурса  WWW.KDIF.KZ»  на сумму  419 650,00  тенге. 

12. Все иные пункты Плана закупок, незатронутые настоящим приказом, оставить без 

изменений. 

13. Административно-хозяйственному отделу  Фонда обеспечивать  закупки товаров, 

работ и услуг в соответствии с изменениями и дополнениями,  внесёнными в План 

закупок  настоящим приказом. 
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14.Ответственному работнику Фонда в установленном порядке внести 

соответствующие  изменения и дополнения в План закупок на интернет – ресурсе Фонда. 

15. Ассистенту руководителя ознакомить с настоящим приказом всех причастных 

работников Фонда. 

16. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Основание: служебные записки директора департамента методологии и расчета 

дифференцированных ставок взносов Абдрамановой М.Б., начальника административно-

хозяйственного отдела Фонда Доненбаевой Э.А., главного специалиста департамента 

организации выплат гарантийного возмещения Есболганова С.И., главного специалиста 

департамента анализа и общественных связей Фонда Чикильдиной Е.Ю. 

 
 

        Председатель                                                                                             Н. Абдрахманов    
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ» АҚ 

 

БҰЙРЫҚ   

 

Алматы қ.                 № 91                           2018  жылғы 28   қыркүйек   

 

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

көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарына өзгерістер және толықтырулар  

енгізу 

 

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

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттілігің өзгеруне байланысты, 2018 

жылы 8 қаңтарда бекітілген Қордың  2018 жылғы   тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу  жоспарына (әрі қарай – Жылдық жоспар)  өзгерістер және 

толықтырулар  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. Жылдық жоспарға келесі өзгерістер және толықтырулар  енгізілсін: 

№ 93  тармақта: 

- «Сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (тоқсан)» 10 графасында               

«III квартал» саны мен сөзін «IV квартал»  саны мен сөзіне ауыстырылсын; 

- «Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, көрсетілетін қызметтерді сатып алу 

мерзімдері» 11 графасында «III квартал» саны мен сөзін «IV квартал»  саны мен сөзіне 

ауыстырылсын. 

2. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 640 892,86 теңге болатын  

«Стол үстілік  күнтізбелері»  № 8 тармақ  алынып тасталсын. 

3. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 5 832 432,50 теңге болатын  

«Әлеуметтік желілерде және Интернеттегі жарнамаларды  орналастыру»  № 13 тармақ  

алынып тасталсын. 

4. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 651 846, 58 теңге  болатын  

«Google, Yandex-да іздеу жүйесін оңтайландыру»  № 14 тармақ  алынып тасталсын. 

5. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 23 437,50 теңге болатын  

«Регистр 7 см» № 80 тармақ  алынып тасталсын. 

6. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 110 714,29 теңге болатын  

«Компанияның операциялық тәуекелдері»  № 91 тармақ  алынып тасталсын. 

7. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 8 928 571,43 теңге болатын  

«Электронды құжатайналымы»  № 122 тармақ  алынып тасталсын. 

8. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 15 695 000, 00 теңге 

болатын  «Телеарналарда  ақпараттық, аналитикалық және авторлық  бағдарламаларына 

қатысу» № 130 тармақ  алынып тасталсын. 

9. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 4 107 142,86 теңге болатын  

«Депозиттік порталды жетілдіру»  № 131 тармақ  алынып тасталсын. 

10. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 4 811 251, 79 теңге 

болатын  «Ұйқыдағы шоттарға арналған  веб-порталды құру»  № 144  тармақ  алынып 

тасталсын. 
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11. Қордың Жылдық жоспарынан, жоспарланған  суммасы 419 650,00 теңге болатын  

«WWW.KDIF.KZ интернет-ресурсының басты бетінің мазмұнын өзгертуы»                              

№ 147  тармақ  алынып тасталсын.  

12. Cатып алу жоспарының нағыз бұйрықпен өзгермеген барлық басқа тармақтары, 

өзгеріссіз қалдырылсын.  

13. Қордың әкімшілік шаруашылық бөліміне тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді нағыз бұйрықпен сатып алу жоспарына өзгерістер және толықтыруларға  

сәйкес сатып алуды қамтамасыз етілсін. 

14. Қордың жауапты қызметкері бегіленген тәртіптке сәйкес Жылдық жоспарға 

енгізілеген өзгерістер және толықтыруларды Қордың интернет – ресурсындағы  Жылдық 

жоспарға өзгерістерді енгізсін. 

15. Басшы ассистентіне осы бұйрықтағы мәлімет Қордың барлық қатысты 

қызметкерлері таныстырылсын.  

16.  Осы бұйрықтың орындалуын қадағалауды өзіме жүктеймін. 

 

Негізідеме: Қордың жарналарды сараланған мөлшерлемелерін  есептеу және 

әдіснамасы департаменты директоры Абдраманова М.Б, Қордың әкімшілік-шаруашылық 

бөлімінің бастығы Дөненбаева Э.А., Қордың кепілдік берілген өтем төлеуін ұйымдастыру 

департаментінің бас маманы Есболганов С.И., Қордың талдау және қоғамдық байланыс 

департаментінің бас маманы Чикильдина  Е.Ю., қызметтік хаттары. 

 

        Төраға                                                                                                         Н. Абдрахманов            

 
 


