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Договор  № _____ 

о закупке услуг по организации и проведению интернет-конференции 

 

г. Алматы                                                 «____» _______ 2016  года 

 

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в 

лице Председателя Когулова Б.Б., действующего на основании приказа Устава, с одной стороны, и 

_____________ (резидент Республики Казахстан), в дальнейшем именуемый «Поставщик», в лице  

директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 

совместно именуемые – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,  в соответствии с требованиями 

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 от  19 декабря 2015 года № 237 (далее – Правила), 

по итогам закупки способом запроса ценовых предложений  путем размещения объявления, 

заключили настоящий договор о закупке услуг по организации и проведению интернет-конференции 

(далее – Договор)  о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях Договора и приложений к нему, оказать  

Заказчику услугу по организации и проведению интернет-конференции (далее – Услуги), по 

содержанию, в объеме и  на общую сумму согласно Приложению № 1 и № 2 (Техническая 

спецификация) к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и в сроки, 

установленные Договором. 
 

2. Цена Договора и порядок оплаты 
 

2.1. Цена Договора составляет ________ (_______) тенге, без НДС. 

2.2. Если Поставщик является плательщиком НДС, в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Республики Казахстан, то цена Договора составит - ______ (_______)  тенге с НДС 

(далее - Цена Договора). 

2.3. Цена Договора включает в себя все риски и расходы, связанные с оказанием Услуги, 

включая страхование, уплату налогов, пошлин и иных платежей (при необходимости). 

2.4. Авансовый платеж в размере 5% (пяти процентов) от цены Договора выплачивается 

Заказчиком Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения Поставщиком 

обеспечения исполнения Договора на основании выставленного счета на предоплату. Дальнейшая 

оплата будет произведена в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-

приемки Услуг, надлежащего выполнения Поставщиком обязательств по Договору и выставления 

Поставщиком счет-фактуры. Форма оплаты – перечисление денег на банковский счет Поставщика. 

2.5. Уплата налога на добавленную стоимость и акцизов производится в соответствии с 

требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс), Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике 

Казахстан».   
 

3. Обязанности и права Стороны 
 

3.1. Поставщик обязан: 

1) своевременно и в полном объеме оказать Заказчику Услуги, соответствующие требованиям 

по содержанию, в объеме и по качеству, указанным в Договоре и в приложениях к нему; 

2) обеспечить оказание Услуг высококвалифицированными специалистами;  

3) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения 

обязательств по Договору; 

4) принимать на себя все расходы, связанные с надлежащим оказанием Услуг; 

5) сдать результаты оказанных Услуг по акту сдачи-приемки с приложением всех необходимых 

документов; 

6) в случае получения уведомления Заказчика с претензией на качество Услуг, устранить без 

каких-либо расходов со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого 

уведомления все замечания по качеству оказанных Услуг;  
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7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим 

выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными его неправомерными действиями; 

8) в случае досрочного расторжения Договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

расторжения Договора вернуть Заказчику произведенную им оплату, перечислением денег на 

банковский счет Заказчика. 

3.2. Заказчик обязан: 

1) принять Услуги с оформлением акта сдачи-приемки Услуг; 

2) своевременно и в полном объеме произвести оплату  фактически оказанных Услуг в порядке 

и в сроки, указанные в Договоре. 

3.3. Поставщик вправе: 

1) требовать своевременной и полной оплаты фактически оказанных Услуг в порядке и на 

условиях, указанных в Договоре; 

2) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.4. Заказчик вправе: 

1) требовать надлежащего исполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных 

Договором; 

2) проводить контроль и проверку хода оказания Услуг и их результатов на предмет 

соответствия требованиям, указанных в технической спецификации; 

3) досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и Договором. 

3.5. Поставщик ни полностью, ни частично не передает кому-либо свои обязательства по 

Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.  
 

4. Порядок и условия оказания Услуг 
 

4.1. Поставщик  не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса 

от Заказчика, приступает к оказанию Услуг.  

4.2. Услуги Поставщика включают в себя: 

1) Создание электронной страницы с резюме Заказчика и краткой биографией спикера на 

собственном интернет-ресурсе (онлайн-ресурс) Поставщика; 

2) Размещение баннера Заказчика с объявлением о начале интернет-конференции на главной 

странице интернет-ресурса Поставщика; 

3) Сбор вопросов от читателей и модерирование в ходе сбора и публикации вопросов и 

комментариев поступивших на электронную страницу Заказчика; 

4) Согласование с Заказчиком всех возникших вопросов по предоставлению Услуг; 

5) Публикация на интернет-ресурсе Поставщика ответов на вопросы аудитории, 

предоставленных Заказчиком. 

4.3. Продолжительность интернет-конференции составляет 7 (семь) дней, в том числе 3 (три) 

дня на сбор вопросов.  

4.4. Датой окончания оказания Услуг считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон акта сдачи-приемки Услуг.    

4.5. Объем и качество, оказываемых Услуг должны соответствовать или быть выше стандартов, 

технических требований, указанных в технической спецификации,  а также полностью 

соответствовать требованиям по качеству и характеристикам, предъявляемым к подобным Услугам.  

4.6. Приемка результатов Услуг по объему и качеству осуществляется с обязательным участием 

представителя Заказчика и производится в процессе передачи результатов Услуг. 

4.7. Передача результатов Услуг оформляется актом сдачи-приемки Услуг, подписанным 

уполномоченными представителями Сторон. 

4.8. В случае установления в момент сдачи-приемки результатов Услуг их несоответствия по 

объему или по качеству, Поставщик обязан устранить все выявленные несоответствия в срок не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня установления несоответствия Услуг по объему и  качеству. 

4.9. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с ситуацией, 

объективно препятствующей своевременному оказанию Услуг, Поставщик должен незамедлительно 

(письменно) уведомить Заказчика о факте задержки, ее причинах, предположительной длительности 

задержки. После получения такого уведомления Заказчик, по результатам оценки ситуации, 

продлевает срок оказания Услуг или принимает решение о расторжении Договора, что фиксируется 

Сторонами в письменной форме. 
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4.10. Право собственности на результаты Услуг переходят от Поставщика к Заказчику с момента 

подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки Услуг. 

4.11. Срок действия Договора составляет с даты подписания Сторонами Договора и до полного 

исполнения Поставщиком своих обязательств по 31 декабря 2016 года включительно. 
 

5. Гарантия Поставщика на Услуги 
 

5.1.  Поставщик гарантирует, что качество результатов Услуг соответствует требованиям по 

качеству и характеристикам, предъявляемым к подобным Услугам.  

5.2. Поставщик обязуется обеспечивать текущее сопровождение своих услуг согласно условиям 

Договора и приложений к нему.   
 

6. Ответственность Сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Договором.  

6.2. За нарушение срока устранения замечаний, предусмотренного Договором, Заказчик вправе 

взыскать с Поставщика пеню в размере 0,1% от общей Цены Договора за каждый календарный день 

просрочки, но не более 5% от общей Цены Договора.  

6.3. В случае отказа от устранения замечаний по объему и качеству Услуг, Поставщик обязуется 

оплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей Цены Договора. 

6.4. За нарушение срока оплаты Услуг Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в 

размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от общей Цены 

Договора. 

6.5. В случае представления обеспечения исполнения Договора не в полном объеме, Поставщик 

оплачивает Заказчику штраф в размере 1% (один процент) от недовнесенной суммы обеспечения 

исполнения Договора. 

6.6. В случае нарушения срока внесения обеспечения исполнения Договора Заказчик не 

возвращает  Поставщику сумму обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

6.7. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 

Договору, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 5% от общей Цены 

Договора. 

6.8. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору,  Заказчик вправе 

самостоятельно, без согласия Поставщика, удержать предусмотренную Договором сумму неустойки 

(пени, штрафа) при осуществлении оплаты. 

6.9. Оплата суммы неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору. 
  

7. Конфиденциальность 
 

7.1. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо 

содержание Договора или какого-либо из его положений, а также приложений к нему, 

представленных Заказчиком, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для 

выполнения Договора. Указанная информация должна представляться такому персоналу 

конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных 

обязательств. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не использует 

какие-либо вышеуказанные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. 
 

8. Непреодолимая сила (форс-мажор) 
 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору, если они вызваны обстоятельствами непреодолимой 

силы, наступление которых Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств , не могла 

предвидеть или предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Поставщик 

незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их 

причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных указаний, Поставщик продолжает 

выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск 

альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от указанных обстоятельств.  
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9. Обеспечение исполнения Договора 
 

9.1. Сумма обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере не менее 5% (пяти 

процентов) от общей суммы Договора, за исключением случаев, когда Договором предусмотрена 

выплата аванса. 

9.2. Если Договором предусмотрено условие о предварительной оплате (аванс), сумма 

обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере равном сумме предварительной 

оплаты (авансу), которая  должна быть не менее 5% (пяти процентов) от общей суммы Договора. 

9.3. Обеспечение исполнения Договора вносится Поставщиком не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней со дня заключения Договора. 

9.4. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора: 

- гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика; 

- банковскую гарантию, оригинал которой предоставляется Заказчику. 

9.5. В случае полного и надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по 

Договору, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания уполномоченными 

представителями Сторон акта сдачи-приемки Услуг осуществляет возврат суммы обеспечения 

Договора перечислением денег на банковский счет Поставщика, или возвращает Поставщику 

оригинал банковской гарантии. 

9.6. Заказчик вправе удержать из суммы обеспечения исполнения Договора сумму неустойки 

(пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по 

Договору в случаях и в размере, указанным в Договоре.  
 

10. Разрешение споров 
 

10.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе 

прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи 

с ним. 

10.2. Если в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и 

Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать разрешения 

этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

10.3. В случае разрешения разногласий или спора по Договору в судебном порядке, споры по 

Договору будут рассматриваться в суде, расположенном в г. Алматы. 
 

11. Условия внесений изменений в Договор и его расторжения 
 

11.1. Изменение и расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, что оформляется 

дополнительным соглашением, подписанным Сторонами. 

11.2. Внесение изменений в проект договора при условии неизменности качества и других 

условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается при соблюдении следующих 

условий: 

1) внесение изменения в проект договора инициировано одной из сторон не позднее 7 (семи) 

рабочих дней со дня подписания протокола об итогах закупки; 

2) внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора; 

3) решение о внесении изменения в части уменьшения суммы договора принято по взаимному 

согласию сторон; 

4) в части продления сроков выполнения обязательств поставщика по оказанию Услуг в случаях 

его заключения с потенциальным поставщиком, занявшим по итогам оценки и сопоставления второе 

место, при этом договор заключается по цене, не превышающей предложенную им цену. В таком 

случае, срок продлевается на количество дней, исчисляемые со дня подписания протокола об итогах 

закупки до даты истечения срока, установленного для подписания договора, победителем, или со дня 

письменного отказа от подписания договора победителем (за исключением случая, когда победитель 

отказался от подписания договора в пределах срока, установленного для подписания договора). 

11.3. Внесение изменений в Договор, при условии неизменности качества и других условий, 

явившихся основой для выбора поставщика, допускается: 

1) в части уменьшения либо увеличения суммы Договора, связанной с уменьшением или 

увеличением потребности Заказчика в объеме оказываемых Услуг, при условии неизменности цены 

за объем Услуги, указанной в Договоре; 

2) в случае, если в процессе исполнения Договора Поставщик предложил, при условии 

неизменности цены за Услуги, более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо 

сроки и (или) условий оказания Услуг; 
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3) в части изменения срока исполнения Договора, если изменение срока не повлияет на 

деятельность Заказчика и нарушает прав и законных интересов третьих лиц. 

11.4. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор изменения, которые содержат 

изменения условий проведенной закупки и (или) предложения, явившегося основой для выбора 

поставщика способом запроса ценовых предложений. 

11.5. Договор  подлежит расторжению на любом этапе его выполнения в случае выявления 

одного из следующих фактов: 

1)   нарушения ограничений, предусмотренных  Правилами; 

2) оказания Фондом или организатором закупок содействия потенциальному поставщику, не 

предусмотренного Правилами. 

11.6. Заказчик в любое время, без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий 

Договора может расторгнуть Договор, направив письменное уведомление Поставщику, в случаях: 

1) если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным; 

2) если Поставщик не может оказать Услуги или часть их в срок, предусмотренный Договором, 

или в течение срока продления, предоставленного Заказчиком; 

3) если Поставщик не может выполнить свои обязательства по Договору. 

11.7. Когда Договор расторгается в силу обстоятельств, указанных в пункте 12.6. Договора, 

Поставщик вправе требовать оплату только за фактически оказанные на день расторжения Договора 

Услуги. 

11.8. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его 

дальнейшего выполнения, направив Поставщику письменное уведомление, в котором указывается 

причина отказа от исполнения Договора и дата расторжения Договора. 

11.9. Договор может быть расторгнутым по соглашению Сторон. 
 

12. Прочие условия 
 

12.1. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством 

Республики Казахстан. 

12.2. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до дня полного и 

окончательного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору, либо до дня его досрочного 

расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан или 

Договором.   

Договоры, подлежащие обязательной государственной или иной регистрации, считаются 

совершенными с момента регистрации. 

12.3. Если Поставщик  в установленные сроки не представит Заказчику подписанный Договор 

или, заключив Договор, не внесет обеспечение исполнения Договора, то такой Поставщик 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

В таком случае Заказчик: 

1) удерживает внесенное Поставщиком обеспечение заявки на участие в конкурсе; 

2) вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора. 

12.4. Договор считается исполненным при условии полного выполнения Заказчиком и 

Поставщиком принятых по настоящему Договору обязательств, в том числе гарантийных.  

12.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному экземпляру, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны. 

14. Юридические адреса и реквизиры Сторон 

Заказчик: 

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  

050010 Алматы, ул. Кунаева, д.181 

тел: +7 (727) 291-38-29 

БИН  991240000414 

ИИК  KZ37 8560 0000 0538 0402 

в АО «БанкЦентрКредит» 

БИК KCJBKZKX 

Кбе 15 
 

Председатель: 

______________________ Б. Когулов    
                                 М.П. 

Поставщик: 

 

юр.адрес:  

БИН  

ИИК  

 

БИК  

Кбе  
 

Директор 

 

_______________________   
           М.П. 
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                                                                                                 Приложение № 1 к Договору  

о закупке услуги  по организации 

и проведению  интернет-

конференции 

                                                                                                   №________ 

                                                                                                    «__»  _________ 2016 года                   

  
Перечень закупаемых услуг 

по организации и проведению интернет-конференции 

 

№

  

Наименование 

заказчика 

Наименование 

услуги* 

Единица измерения Срок оказания 

услуги 

Место 

оказания 

услуги 

Сумма, 

предложенная 

Поставщиком  

1 2 3 4 5 6 7 

1 АО 

«Казахстанский 

фонд 

гарантирования 

депозитов» 

Услуги 

по организации и 

проведению 

интернет-

конференции 

 

Услуга 

Не позднее 3 

(трех) рабочих 

дней со дня 

поступления 

соответствующ

его запроса от 

Заказчика 

 

г. Алматы 

 

 

             * Полное описание и характеристика услуг  указаны  в технической спецификации 

  

Заказчик:                        Поставщик:  

АО «Казахстанский фонд                                        

гарантирования депозитов»                                                                          

 

Председатель:                                                         Директор:                                                                                      

 

 

 ______________  Б. Когулов             _________________    
                   м.п.                                                                                                              м.п 
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                                                                                                 Приложение № 2 к Договору  

о закупке услуги  по организации 

и проведению  интернет-

конференции 

                                                                                                   №________ 

                                                                                                    «__»  _________ 2016 года                   

                  

          

Техническая спецификация  

                                              услуг по организации и проведению интернет-конференции 

 

Наименование услуги:  

Подготовка и размещение онлайн-конференции на крупнейшем сайте в доменной зоне «kz», с 

количеством посещений не менее 500 000 уникальных пользователей с Республики Казахстан в 

сутки. 

 

Режим работы сайта – круглосуточно. 

 

Версия сайта – русский, казахский.  

Собственные группы в социальных сетях. 

Наличие мобильного приложения. 
 

Объем выполнения заказа: Проведение одной онлайн-конферении в течении семи дней с 

поддержкой баннерной рекламы в общем количестве 300 000 показов. 

  

Требования к оказанию услуги 

Проведение онлайн-конференции осуществляется путем 2-х публикаций в Главных новостях: 

1) Анонс о теме и спикере конференции с последующим сбором вопросов пользователей, 

оставленных в течение недели в комментариях к анонсу.  

2) Итоговая статья на основе ответов спикера на наиболее важные вопросы конференции. 

Размещаемые в рамках исполнения услуги анонс и итоговая статья онлайн-конференции 

должны быть размещены на главной (стартовой) странице интернет-сайта в Главных новостях и 

находится на ней после размещения не менее 24 часов. Главной (стартовой) страницей считается 

страница интернет-сайта, на которую попадаешь при переходе по постоянной ссылке сайта. 

Все действия, связанные с оказанием услуги подлежат,  согласованию с Заказчиком.  

 

Заказчик:                        Поставщик:  

АО «Казахстанский фонд                                        

гарантирования депозитов»                                                                          

 

Председатель:                                                         Директор:                                                                                      

 

 

 ______________  Б. Когулов            _________________   
                   м.п.                                                                                                              м.п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі  

қызметтерді сатып алу туралы  № _____ Шарт 

 

Алматы қаласы                                              2016  жылдың «____» _______  

 

Әрі қарай «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін Төрағасы 

Б.Б.Когуловтың қатысуымен «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ  бір жақтан, және  

әрі қарай «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет ететін директоры _________ 

қатысуымен _____________ (Қазақстан Республикасының резиденті) басқа жақтан, әрі қарай бірге 

«Тараптар»,  ал жеке алғанда «Тарап» деп аталады, 2015 жылдың 19 желтоқсанындағы № 237 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрамына енетін 

ұйымдардың және дауыс беретін акциялары елу және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы 

қатысу үлестері) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік 

басқаруындағы заңды тұлғалардың, және олармен үлестес (аффилиирленген) заңды тұлғалардың 

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу Қағидаларына (әрі қарай - Қағидалар) сәйкес  

хабарландыру орналастыру жолымен баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу қорытындылары 

бойынша төмендегілер туралы интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі 

қызметтерді сатып алу туралы осы шартты (әрі қарай – Шарт) жасасты: 
 

1. Шарттың мәні 
 

1.1. Өнім беруші Шарттың және оның қосымшаларының тәртібімен және талаптарымен 

Тапсырыс берушіге интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті (әрі 

қарай - Қызметтер) Шарттың № 1 және № 2 (Техникалық ерекшелік) Қосымшасына сай мазмұнмен, 

көлемде және жалпы сомасына көрсетуге, ал Тапсырыс беруші Қызметтерді Шартта белгіленген 

тәртіппен және мерзімдерде қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді. 
 

2. Шарттың бағасы және төлеу тәртібі 
 

2.1. Шарттың бағасы ҚҚС есептемегенде  ________ (_______) теңгені құрайды. 

2.2. Егер де Өнім  беруші Қазақстан Республикасының салық заңнамасының талаптарына сәйкес 

ҚҚС төлеушісі болса, онда Шарттың бағасы ҚҚС-мен бірге  ______ (_______)  теңгені (әрі қарай – 

Шарттың бағасы) құрайды. 

2.3. Шарттың бағасы өзіне сақтандыруды, салықтарды, баждарды және басқа да төлемдерді 

(қажет болған жағдайда) қоса алғанда Қызметтерді көрсетумен байланысты барлық тәуекелдер мен 

шығындарды қамтиды. 

2.4. Шарт бағасының 5% (бес пайызы) көлеміндегі аванстық төлемді алдын ала төлемге 

ұсынылған шот негізінде Өнім беруші Шартты орындаудың қамсыздандырылуын енгізген күннен 

бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші Өнім берушіге төлейді. Одан әрі қарайғы төлем 

Өнім беруші Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті түрде орындаған және шот-фактура ұсынған 

жағдайда тараптардың Қызметтерді өткізу-қабылдау актісіне қол қойған күнінен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде жүргізілетін болады. Төлем нысаны – ақшаны Өнім берушінің банк шотына 

аудару. 

2.5. Қосылған кұн салығы мен акциздерді төлеу Қазақстан Республикасының «Салықтар және 

бюджетке басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодекстің (Салық кодексі), Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» кодексінің талаптарына сәйкес 

жүргізіледі.   
 

3. Тараптардың міндеттері мен құқықтары 

3.1. Өнім беруші міндетті: 

1) мазмұны, көлемі мен сапасы жағынан Шартта және оның қосымшаларында көрсетілген 

талаптарға сәйкес келетін Қызметтерді Тапсырыс берушіге уақтылы әрі толық көлемде көрсетуге; 

2) Қызметтерді жоғары білікті мамандардың көрсетуін қамтамасыз етуге;  

3) Тапсырыс берушінің алғаш талап етуімен  Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу 

барысы туралы ақпарат табыстауға; 

4) Қызметтерді тиісті түрде көрсетуге байланысты шығыстардың барлығын өзіне алуға; 

5) көрсетілген Қызметтердің нәтижелерін барлық қажетті құжаттарды тіркей отырып, өткізу-

қабылдау актісі бойынша тапсыруға; 

6) Тапсырыс берушінің Қызметтердің сапасына шағымы бар хабарламаны алған жағдайда 

мұндай хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде көрсетілген Қызметтердің 
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сапасы бойынша барлық ескертпелерді Тапсырыс берушінің тарапынан қандай да бір шығыстарсыз 

жоюға;  

7) Өнім берушінің Шарттың талаптарын тиісті түрде орындамаумен, және/немесе өзге де 

құқыққа қайшы әрекеттерден туындайтын Тапсырыс берушіге келтірген залалдардың есесін толық 

көлемде толтыруға; 

8) Шартты мерзімінен бұрын бұзған жағдайда Шартты бұзған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде Тапсырыс берушіге  оның банк шотына ақша аудара отырып, оның төлеген төлемін 

қайтаруға. 

3.2. Тапсырыс беруші міндетті: 

1) Қызметтерді қабылдау-тапсыру актісін ресімдей отырып, Қызметтерді қабылдауға; 

2) нақты көрсетілген Қызметтердің ақысын Шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімде 

уақтылы және толық көлемде төлеуге. 

3.3. Өнім беруші құқылы: 

1) нақты көрсетілген Қызметтер ақысының Шартта көрсетілген тәртіппен және мерзімде 

уақтылы және толық көлемде төленуін талап етуге; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген негіздемелермен және 

тәртіппен Шартты мерзімінен бұрын бұзуға. 

3.4. Тапсырыс беруші құқылы: 

1) Өнім берушінің Шартта көзделген міндеттерді тиісті түрде орындауын талап етуге; 

2) Қызметтерді көрсету барысын және олардың нәтижелерін техникалық ерекшелікте 

көрсетілген талаптарға сәйкестікке бақылау және тексеру жүргізуге; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген негіздер бойынша және 

тәртіппен Шартты мерзімінен бұрын бұзуға. 

3.5. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарт бойынша өзінің 

міндеттемелерін қайсыбіреуге толығымен де, ішінара да бермейді.  
 

4. Қызметтерді көрсетудің тәртібі және талаптары 
 

4.1. Өнім беруші Тапсырыс берушіден тиісті сұраныс түскен күннен бастап 3 (үш) күннен 

кешіктірмей Қызметтерді көрсетуге кіріседі.  

4.2. Өнім берушінің қызметтері өзіне мыналарды қамтиды: 

1) Өнім берушінің меншікті интернет-ресурсында Тапсырыс берушінің түйіндемесі және 

спикердің қысқаша өмірбаяны бар электрондық парақты жасақтау; 

2) Өнім берушінің интернет-ресурсының басты бетінде интернет-конференцияның басталуы 

туралы хабарландырумен бірге Тапсырыс берушінің баннерін орналастыру; 

3) Оқырмандардан сұрақтар жинақтау және Тапсырыс берушінің электрондық парағына келіп 

түскен сұрақтар мен түсініктемелерді жинақтау және жариялау барысында модераторлық ету; 

4) Тапсырыс берушімен Қызметтерді көрсету жөнінде туындаған барлық мәселелерді келісу; 

5) Өнім берушінің интернет-ресурсына Тапсырыс беруші ұсынған аудиторияның сұрақтарына 

жауаптарды жариялау. 

4.3. Интернет-конференцияның ұзақтығы 7 (жеті) күнді құрайды, соның ішінде 3 (үш) күн 

сұрақтарды жинақтауға арналады.  

4.4. Тараптардың уәкілетті өкілдерінің Қызметтерді қабылдау-өткізу актісіне қол қойған күні 

Қызметтерді көрсетудің аяқталған күні  болып есептеледі.    

4.5. Көрсетілетін Қызметтердің көлемі мен сапасы техникалық ерекшелікте көрсетілген 

стандарттарға, техникалық талаптарға сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы, сондай-ақ сапасы мен 

сипаттамалары бойынша осындай Қызметтерге қойылатын талаптарға толығымен сәйкес болуы тиіс.  

4.6. Қызметтердің нәтижелерін көлемі мен сапасына қарай қабылдау Тапсырыс берушінің 

өкілінің міндетті түрде қатысуымен және Қызметтер нәтижелерін тапсыру барысында жүзеге 

асырылады. 

4.7. Қызметтердің нәтижелерін тапсыру Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған Қызметтерді 

өткізу-қабылдау актісімен ресімделеді. 

4.8. Қызметтердің нәтижелерін өткізу-қабылдау сәтінде олардың көлемі немесе сапасы бойынша 

сәйкессіздігі анықталған жағдайда Өнім беруші анықталған барлық сәйкессіздіктерді Қызметтердің 

көлемі мен сапасы бойынша сәйкессіздік анықталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірілмейтін мерзімде жоюға міндетті. 

4.9. Егер де Шартты орындау кезеңінде Өнім беруші кез келген сәтте Қызметтерді уақтылы 

көрсетуге шынайы түрде кедергі келтіретін жағдайға ұшырасса, Өнім беруші Тапсырыс берушіге 

кешіктіру фактісі, оның себептері, кешіктірудің болжалды ұзақтығы туралы тез арада (жазбаша) 



10 

 

хабарлауы тиіс. Мұндай хабарламаны алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалау 

нәтижелері бойынша Қызметтерді көрсету мерзімін ұзартады немесе Шартты бұзу туралы шешім 

қабылдайды, мұны Тараптар жазбаша түрде тіркейді. 

4.10.  Қызметтердің нәтижелеріне меншік құқығы Тараптардың уәкілетті өкілдері Қызметтерді 

өткізу-қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап Өнім берушіден Тапсырыс берушіге өтеді. 

4.11. Шарттың қолданылу мерзімі Тараптардың Шартқа қол қойған күнінен бастап Өнім 

берушінің өз міндеттемелерін орындағанға дейін қоса алғанда 2016 жылдың 31 желтоқсанына 

дейінгі мерзімді құрайды. 
 

5. Өнім берушінің Қызметтерге кепілдігі 
 

5.1.  Өнім беруші Қызметтердің нәтижелерінің сапасы осындай Қызметтерге сапасы мен 

сипаттары бойынша қойылатын талаптарға сәйкес келетініне кепілдік береді.  

5.2. Өнім беруші өз қызметтерінің ағымдағы сүйемелденуін Шарттың және оның 

қосымшаларының талаптарына сай қамтамасыз етуге міндеттенеді.   
 

6. Тараптардың жауапкершілігі 
 

6.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін 

Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта көзделген жауапкершілікке 

тартылады.  

6.2. Шартта көзделген ескертпелерді жою мерзімін бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Өнім 

берушіден мерзімі өткен әр күнтізбелік күн үшін Шарттың жалпы Бағасының 0,1% көлемінде, бірақ 

Шарттың жалпы Бағасының  5% аспайтын көлемде өсімақы өндіріп алуға құқылы.  

6.3. Қызметтердің көлемі және сапасы бойынша ескертпелерді жоюдан бас тартқан жағдайда 

Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы Бағасының 5% көлемінде айыппұл төлеуге 

міндеттенеді. 

6.4. Қызметтердің ақысын төлеу мерзімін бұзғаны үшін Өнім беруші Тапсырыс берушіден 

мерзімі өткен әр күнтізбелік күн үшін төленбеген соманың 0,1% көлемінде, бірақ Шарттың жалпы 

Бағасының 5% аспайтын көлемде өсімақы төлеуді талап етуге құқылы. 

6.5. Шартты орындаудың қамсыздандырылуын толық көлемде ұсынбаған жағдайда, Өнім 

беруші Тапсырыс берушіге Шартты орындаудың қамсыздандырылуының жете енгізілмеген 

сомасының 1% (бір пайызы) көлемінде айыппұл төлейді. 

6.6. Шартты орындаудың қамсыздандырылуын енгізу мерзімін бұзғаны үшін Тапсырыс беруші 

Өнім берушіге конкурсқа қатысуға өтінімді қамсыздандыру сомасын қайтармайды. 

6.7. Өнім берушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауы немесе тиісті түрде 

орындамауы салдарынан Тапсырыс берушінің бастамасымен Шартты біржақты тәртіппен бұзған 

жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың жалпы Бағасының 5% көлемінде тұрақсыздық 

айыбын (айыппұл) төлейді. 

6.8. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім 

берушінің келісімінсіз өз бетінше төлем жасаған кезде Шартта қарастырылған тұрақсыздық 

айыбының (өсімақы, айыппұл) сомасын ұстап қалуға құқылы. 

6.9. Тұрақсыздық айыбы (өсімақы, айыппұл) сомасын ьөлеу Тараптарды Шарт бойынша өм 

міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 
  

7. Құпиялылық 
 

7.1. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Өнім берушінің Шартты 

орындау үшін қатыстырған қызметкерлер құрамын қоспағанда Шарттың немесе оның ережелерінің, 

оның қосымшаларының қандай да бірінің мазмұнын әлдекімге ашпайды. Аталған ақпарат осындай 

қызметкерлер құрамына құпия түрде және шартты міндеттемелерді орындауға қажетті шамада 

ұсынылуы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да бір 

жоғарыда көрсетілген құжаттарды немесе ақпаратты Шартты іске асыру мақсатынан бөлек 

пайдаланбайды. 
 

8. Еңсерілмейтін күш (форс-мажор) 
 

8.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде 

орындамағаны үшін егер олардың басталуы мұндай мән-жайлардың әсеріне ұшыраған Тарап алдын 

ала болжай алмаған немесе қисынды шаралармен болдырмай қоя алмаған еңсерілмейтін күш мән-

жайларынан (форс-мажор)туындаған жағдайда,  жауапкершіліктен босатылады. 
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8.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары (форс-мажор) туындаған  жағдайда Өнім беруші Тапсырыс 

берушіге тез арада мұндай мән-жайлар және олардың себептері туралы тез  арада жазбаша хабарлама 

жолдайды. Егер де Тапсырыс берушіден өзге жазбаша нұсқаулар түспесе, Өнім беруші Шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындауын жалғастырады, бұл қаншалықты жөн болса да, көрсетілген 

мән-жайларға байланысты емес Шартты орындаудың балама тәсілдерін іздестіреді.  

 

9. Шартты орындауды қамсыздандыру 
 

9.1. Шартты орындауды қамсыздандыру сомасы Шартта аванс төлеу көзделген жағдайларды 

қоспағанда Шарттың жалпы сомасының 5% (бес пайызы) кем емес көлемде белгіленеді. 

9.2. Егер де Шартта алдын ала төлем (аванс) туралы талап көзделсе, Шартты орындауды 

қамсыздандыру сомасы  Шарттың жалпы сомасының 5% (бес пайызы) кем болмауы тиіс алдын ала 

төлем (аванс) сомасына тең көлемде белгіленеді. 

9.3. Шартты орындауды қамсыздандыруды Өнім беруші Шарт жасалған күннен бастап 10 (он) 

жұмыс күнінен кешіктірмей енгізеді. 

9.4. Өнім беруші Шартты орындауды қамсыздандырудың мына түрлерінің бірін таңдауға 

құқылы: 

- кепілді ақшалай жарна, ол Тапсырыс берушінің банк шотына енгізіледі вносится на 

банковский счет Заказчика; 

- банк кепілдігі, оның түпнұсқасы Тапсырыс берушіге табысталады. 

9.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісті түрде орындаған 

жағдайда Тапсырыс беруші Тараптардың уәкілетті өкілдері Қызметтерді өткізу-қабылдау актісіне 

қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Өнім берушінің банк шотына ақшау аудару 

жолымен Шартты қамсыздандыру сомасын қайтарып береді немесе Өнім берушіге банк кепілдігінің 

түпнұсқасын қайтарады. 

9.6. Тапсырыс беруші Шартты орындауды қамсыздандыру сомасынан Өнім берушінің Шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін тұрақсыздық 

айыбын (өсімақы) Шартта көрсетілген жағдайларда және көлемде  ұстап қалуға құқылы.  
 

10. Дауларды шешу 
 

10.1. Тапсырыс беруші және Өнім беруші олардың арасында Шар бойынша немесе соған 

байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер барысында 

шешуге барлық күш-жігерін жұмсауға тиіс. 

10.2. Егер де мұндай келіссөздер басталғаннан кейін 15 (он бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс 

беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл дауды 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады. 

10.3. Шарт бойынша келіспеушіліктер немесе дау сот тәртібімен шешілген жағдайда, Шарт 

бойынша даулар Алматы қаласында орналасқан сотта қаралатын болады. 
 

11. Шартқа өзгерістер енгізу және оны бұзу талаптары  
 

11.1. Шартты өзгертуге немесе бұзуға Тараптардың келісімімен рұқсат етіледі, бұл Тараптар қол 

қойған қосымша келісіммен рәсімделеді. 

11.2. Сапа өзгермеген және Өнім берушіні таңдауға негіз болған басқа да талаптар жағдайында 

шарт жобасының өзгерістер енгізуге мына жағдайларды сақтаған жағдайда рұқсат етіледі: 

1) шарт жобасына өзгерістер енгізуге тараптың бірі сатып алу қорытындылары туралы 

хаттамаға қол қойылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күннен кешіктірмей бастамашы болған; 

2) өзгерістер енгізуге шарт жобасын сомасын азайту бөлігінде рұқсат етілген; 

3) шарт сомасын азайту бөлігінде өзгерістер енгізу туралы шешім тараптардың өзара 

келісімімен қабылданған; 

4) өнім берушінің Қызметтерді көрсету жөніндегі міндеттемелерін орындау мерзімдерін ұзарту 

бөлігінде оны бағалау және салғыстыру қорытындылары бойынша екінші орын алған әлеуетті өнім 

берушімен жасалған жағдайларда, бұл ретте  шарт ол ұсынған бағадан аспайтын бағамен жасалады. 

Мұндай жағдайда, мерзім сатып алу қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап 

жеңімпаздың шартқа қол қоюы үшін белгіленген күнге дейін, немесе жеңімпаздың шартқа қол 

қоюдан жазбаша түрде бас тартқан күніне дейінгі (жеңімпаз шартқа қол қою үшін белгіленген 

мерзім шегінде шартқа қол қоюдан бас тартқан жағдайды қоспағанда) күндер санына ұзартылады. 

11.3. Шартқа өзгерістер енгізу, сапа және өнім берушіні таңдауға негіз болған басқа да талаптар 

өзгермеген жағдайда мыналарға рұқсат етіледі: 
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1) Тапсырыс берушінің көрсетілетін Қызметтер көлеміне қажеттіктерінің азаюына немесе 

ұлғаюына байланысты Шарт сомасын азайту не болмаса ұлғайту бөлігінде, Шартта көрсетілген 

Қызметтер көлемі үшін баға өзгермеген жағдайда; 

2) егер де Шартты орындау барысында Өнім беруші Қызметтердің бағасы өзгермеген жағдайда 

өте жақсы сапалық және (немесе) техникалық сипаттар не болмаса мерзімдер және (не болмаса) 

Қызметтерді көрсету талаптарын ұсынған жағдайда; 

3) Шартты орындау мерзімін өзгерту бөлігінде, егер де мерзімін өзгерту Тапсырыс берушінің 

қызметіне әсер етпесе және үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбаса. 

11.4. Жобаға не болмаса жасалған Шартқа өткізілген сатып алудың талаптарын өзгертетін және 

(немесе) өнім берушіні баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен таңдауға негіз болған өзгерістерді 

енгізуге жол берілмейді. 

11.5. Шарт мына фактілердің бірі анықталған жағдайда  оны орындаудың кез келген кезеңінде 

бұзылуы тиіс: 

1)   Қағидаларда көзделген шектеулер бұзылған; 

2) Қор немесе сатып алуларды ұйымдастырушы Қағидаларда көзделмеген әлеуетті өнім 

берушіге жәрдем көрсеткен. 

11.6. Тапсырыс беруші кез келген уақытта, Шарттың талаптарын бұзғаны үшін қандай да бір 

санкцияларға залалын тигізбей мына жағдайларда Өнім берушіге жазбаша хабарлама жолдай 

отырып, Шартты бұза алады: 

1) егер де Өнім беруші банкрот немесе төлем қабілетті болмаса; 

2) егер де Өнім беруші Қызметті немесе оның бір бөлігін Шартта көзделген мерзімде немесе 

Тапсырыс беруші ұсынған ұзарту мерзімі ішінде көрсете алмаса; 

3) егер де Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындай алмаса. 

11.7. Шарт Шарттың 12.6. тармағында көрсетілген мән-жайларға қарай бұзылғанда, Өнім беруші 

төлемақыны тек Шарттың бұзылған күніне қарай нақты көрсетілген Қызметтер үшін ғана талап 

етуге құқылы. 

11.8. Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жолдап, онда Шартты орындаудан 

бас тарту себебі мен Шарттың бұзылатын күнін көрсетіп, оны орындаудың жөнсіздігіне қарай 

Шартты кез келген уақытта бұза алады. 

11.9. Шарт Тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін. 
 

12. Өзге де талаптар 
 

12.1. Шартпен реттелмейтін барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының 

заңнамасын басшылыққа алады. 

12.2. Шарт оған Тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді және Тараптардың Шарт бойынша 

өз міндеттемелерін толық және түпкілікті орындағанға не болмаса Қазақстан Республикасының 

заңнамасында немесе Шартта көзделген негіздемелер бойынша оны мерзімінен бұрын бұзған күнге 

дейін қолданылады.   

Міндетті мемлекеттік немесе өзге де тіркеуге жататын шарттар тікелген күннен бастап жасалды 

деп есептеледі. 

12.3. Егер де Өнім беруші белгіленге мерзімде Тапсырыс берушіге қол қойылған Шартты 

ұсынбаса, немесе Шартты орындаудың қамсыздандырылуын енгізбесе, онда мұндай Өнім беруші 

Шартты жасаудан жалтарды деп танылады. 

Тапсырыс беруші мұндай жағдайда: 

1) Өнім беруші енгізген конкурсқа қатысуға өтінімнің енгізген қамсыздандырылуын ұстап 

қалады; 

2) шартты жасаудан жалтарудан келтірілген залалдардың есесін толтыру туралы талап арызбан 

сотқа жүгінуге құқылы. 

12.4. Шарт Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша қабылдаған міндеттемелерін, 

соның ішінде кепілдік міндеттемелерін толығымен орындаған жағдайда орындалған болып 

есептеледі.  

12.5. Шарт Тараптардың әрқайсысына бір данадан, заңды күші бірдей екі данамен орыс тілінде  

жасалды. 

14. Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері 

Тапсырыс беруші: 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ 

050010, Алматы, Қонаев көш., 181 үй 

тел: +7 (727) 291-38-29 

Өнім беруші: 

 

Заңды мекен-жайы:  

БСН  
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БСН  991240000414 

ИИК  KZ37 8560 0000 0538 0402 

 «ЦентрКредит банкі» АҚ-нда 

БСК KCJBKZKX 

Кбе 15 
 

Төраға: 

______________________ Б. Когулов    
                                 М.О. 

ИИК  

 

БСК  

Кбе  
 

Директор 

 

_______________________   
           М.О. 
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2016 жылдың «__»  _________ 

№________Интернет-

конференцияны ұйымдастыру 

және өткізу жөніндегі қызметті 

сатып алу туралы  Шартқа   

№ 1 Қосымша 

                                                                                                    

                                                                                                                       

  
Интернет-конференцияны ұйымдастыру және өткізу жөнінде  

сатып алынатын қызметтердің тізбесі   

 

№  Тапсырыс 

берушінің атауы 

Қызметтің атауы* Өлшем бірлігі Қызметті көрсету 

мерзімі 

Қызметті 

көрсететін 

жер 

Өнім беруші 

ұсынған сома  

1 2 3 4 5 6 7 

1  «Қазақстанның 

депозиттерге 

кепілдік беру 

қоры» АҚ 

Интернет-

конференцияны 

ұйымдастыру 

және өткізу 

жөніндегі 

Қызметтер  

 

 

Қызмет 

Тапсырыс 

берушіден 

тиісті сұраныс 

түскен күннен 

бастап 3 (үш) 

жұмыс күнінен 

кешіктірмей  

 

Алматы қ. 

 

 

             * Қызметтердің толық сипаттамасы мен сипаты техникалық ерекшелікте көрсетілген  

  

Тапсырыс беруші:                        Өнім беруші:  

«Қазақстанның депозиттерге  

кепілдік беру қоры» АҚ                                                  

 

Төрағасы:                                                                    Директоры:                                                                                      

 

 

 ______________  Б. Когулов             _________________    
                   м.о.                                                                                                              м.о. 
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2016 жылдың «__»  _________ 

№________Интернет-

конференцияны ұйымдастыру 

және өткізу жөніндегі қызметті 

сатып алу туралы  Шартқа   

№ 2 Қосымша 

                   

                  

          

Интернет-конференцияны ұйымдастыру және  

өткізу жөніндегі қызметтердің  

техникалық ерекшелігі  

 

Қызметтің атауы:  

Қазақстан Республикасында тәулігіне кем дегенде 500 000 бірегей пайдаланушының кіруі 

санымен  «kz» домендік аймағындағы ірі сайтта онлайн-конференция дайындау және орналастыру. 

 

Сайттың жұмыс істеу режімі – тәулік бойына. 

 

Сайттың версиясы – орысша, қазақша.  

Әлеуметтік желілерде меншікті топтар. 

Ұтқыр қолданбаның бар болуы. 
 

Тапсырысты орындау көлемі: Жалпы көлемі 300 000 көрсетім баннерлік жарнаманы қолдай 

отырып, жеті күннің ішінде бір онлайн-конференция өткізу. 

  

Қызмет көрсетуге қойылатын талаптар 

Онлайн-конференцияны өткізу Басты жаңалықтарда 2 жарияланым жолымен іске асырылады: 

1) бір аптаның ішінде аңдатпаның түсініктемесінде қалдырылған пайдаланушыларлың 

сұрақтарын әрі қарай жинақтай отырып, конференцияның тақырыбы мен спикері туралы аңдатпа.  

2) Спикердің конференцияның аса маңызды мәселелеріне жауаптары негізінде қорытынды 

мақала. 

Қызметті орындау аясында орналастырылған онлайн-конференцияның аңдатпасы мен 

қорытынды мақаласы интернет-сайттың Басты жаңалықтардағы бас (бастапқы) бетіне 

орналастырылуы тиіс және орналастырылғаннан кейін кем дегенде 24 сағат сонда болады. Сайттың 

тұрақты сілтемесі бойынша өткен кезде түсетін интернет-сайттың беті басты (бастапқы) бет болып 

есептеледі. 

Қызметті көрсетумен байланысты барлық әрекеттер Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.  

 

Тапсырыс беруші:                        Өнім беруші:  

«Қазақстанның депозиттерге  

кепілдік беру қоры» АҚ                                                  

 

Төрағасы:                                                         Директоры:                                                                                      

 

 

 ______________  Б. Когулов             _________________    

                   м.о.                                                                                                              м.о. 

 

 

 

 

 

 

 


