
Приложение 22 
к Правилам 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 
аффилиированными с ними 
юридическими лицами 
 

 
Форма 

 
Ценовое предложение 

потенциального поставщика 
_______________________________________ 

(наименование и адрес потенциального поставщика) 
(заполняется отдельно на каждый лот, с указанием номера лота) 

 

№
 

п/п 

Содержание Наименова
ние 
товаров, 

работ, услуг 

1. Краткое описание  

2. Единица измерения  

3. Место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания 
услуг 

 

4. Цена _______за единицу в _______на условиях 
_____________ ИНКОТЕРМС 2000 и (или) 2010 (пункт 
назначения), без учета НДС 

 

5. Количество (объем)  

6. Всего цена = строка 4 х строку 5, в _______без учета НДС  

7. Общая цена, в ______ на условиях __________ 
ИНКОТЕРМС 2000 и (или) 2010, пункт назначения, включая все 
расходы потенциального поставщика на транспортировку, 
страхование, оплату таможенных пошлин, налогов, платежей и 
сборов, стоимость комплектующих деталей и обязательных 
запасных частей, обслуживания в течение начального срока 
эксплуатации на единицу измерения, а также иные расходы, 
предусмотренные условиями поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, за вычетом суммы НДС 

 

 
Мы согласны с Вашими условиями платежа, оговоренными в договоре (при его 

наличии).  
________________               ___________________________________________ 
               (Подпись)                                          (Должность, фамилия, имя, отчество (при его 

наличии)) 

 
Место печати (при ее наличии) 
Банковские реквизиты 
 
Примечание: потенциальному поставщику допускается не указывать 

составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается 
конкурсной комиссией как определенная с учетом всех затрат потенциального 
поставщика, и не пересматривается 

 



 
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 қағидаларына 22-
қосымша 

 
 

Нысан 
 
 

Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы 
_______________________________________ 
(әлеуетті жеткізушінің атауы мен мекен-жайы) 

(лоттың нөмірін көрсете отырып, әрбір лотқа жеке-жеке толтырылады) 
 

Р/с 
№ 

№ 

Мазмұны Тауарлардың, 
жұмыстардың, 
көрсетілетін 

қызметтердің атауы 

1. Қысқаша сипаттамасы  

2. Өлшем бірлігі    

3. Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызмет көрсетудің 
орны мен мерзімдері 

 

4. _______ бірлігі үшін _______ бағасы ИНКОТЕРМС 2000 
және (немесе) 2010 (межелі орны)_____________ 
талаптарында  

 

5. Саны (көлемі)   

6. Барлығы бағасы = 4-жол. х 5-жол. _______  

7. Әлеуетті жеткізушінің тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік 
баж салықтарын, салықтарды, төлемдер мен алымдарды 
төлеуге, құрамдас бөліктері мен міндетті қосалқы 
бөлшектерінің құнына, пайдаланудың бастапқы мерзімі 
ішінде өлшем білігіне қызмет көрсетуге жұмсаған барлық 
шығыстарын қоса алғанда, ИНКОТЕРМС 2000 және (немесе) 
2010 _________ талаптарында _______ жалпы сомасы, 
межелі орны,  сондай-ақ ҚҚС сомасын шегергенде, 
тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді 
көрсету талаптарында көзделген өзге шығыстар 

 

 
Біз  шартта келісілген Сіздердің төлем талаптарыңызбен келісеміз (ол болған 

кезде).  
________________               _______________________________________ 
 (Қолы)                                                    (Лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)) 

 
Мөр орны (болған кезде) 
Банк деректемелері  

Ескерту: әлеуетті жеткізушіге жалпы бағаның құрамдас бөліктерін көрсетпеуге жол 
беріледі, бұл ретте аталған жолда көрсетілген бағаны конкурстық комиссия әлеуетті 
жеткізушінің барлық шығындарын ескере отырып айқындалған баға ретінде қарастырады  
 
 


