«02» февраля 2018г.
Исх.№: 2/249

Первому руководителю
Уважаемый руководитель!
ТОО «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» - приглашает принять участие в двухдневном практическом
семинаре:
Наименование тренинг-семинара

«Государственные закупки в
Республике Казахстан с учетом
внесенных изменений и дополнений
на 2018 год от «А до Я» (практикум)

Дата проведения
В любом городе Казахстана
Дата по согласованию
(Можем организовать семинар в районе)

Цена за 1 участ-ка
45 000 тенге.

(16 академ часов)

Вся информация будет показана непосредственно на портале госзакупок через проектор.
Обучение проводится на основании гарантийного письма или заключенного договора.
На семинар приглашаются: руководители предприятий, работники бухгалтерий, отделов закупок,
менеджеры и специалисты, занимающиеся вопросами организации государственных закупок.
В стоимость семинара входят: Обед, раздаточные материалы (обучающие программы и шаблоны всех
необходимых документов на 2-х языках, инстукции по работе с каждым видом закупки на флешке),
сертификат о прохождении семинара.
Так же вы получите:
 1 бесплатный вебинар по изменениям;
 шаблоны приказов на латинице в 2018 году;
 добавление в чат-группу для консультаций по вопросам гос. закупок;
Во время обучения рассматриваются следующие вопросы:
 Проект изменений законодательства на 2018 год;
 Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» с учетом изменений от 01.01.2018 г;
 Правила осуществления государственных закупок с учетом изменений от 01.01.2018г.;
 Иные нормативно-правовые документы в сфере государственных закупок;
 Практические действия на веб-портале;
 Обжалование закупок в контролирующих органах;
 Алгоритм организации и проведения электронных закупок на портале в онлайн режиме;
Все аспекты государственных закупок рассматриваются в соответствии с последними изменениями
законодательства, также рассказывается о планируемых в 2018 году изменениях законодательства в
области государственных закупок;

Программа семинара:
Первый день
9.45
10.00 –13.00

Регистрация участников
Работа семинара – практикума
Салыков Калкаман Кадылгазыулы - Кандидат экономических наук, Экспертпрактик в области государственных закупок (поставщик/заказчик/организатор)

Ключевые вопросы:
 Возможность корректировки плана 2 раза в месяц;
 Обязательное указание в объявлениях авансирования;
 Изменение случаев попадания поставщиков в реестр недобросовестных
поставщиков;
 Кардинальные изменения закупок, проводимых способом конкурса, таких
как:
 Сокращение перечня предоставляемых документов;
 Уменьшение видов обеспечения заявки;
 Установление пределов при предоставлении антидемпинговых цен;
 Изменение критериев условных скидок и подходов к их применению;
 Изменение в части возможности рассмотрения заявок оппонентов;
 Изменение процедуры обжалования итогов закупок.
 Крупные изменения планируется внедрить в закупках способом запроса
ценовых предложений, к примеру: разрешить закупать лицензированные
виды ТРУ данным способом, позволить в публикуемом объявлении до
1000МРП указывать марку, модель или наименования производителя;
 Изменение перечня оснований для проведения закупок из одного источника
путем прямого заключения договора, к примеру: увеличение порога закупок
проводимых на основании пп 42 п 3 ст 39 Закона РК о ГЗ со 100 до 500МРП;
 Упрощение порядка закупок проводимых среди объединений инвалидов;
 Существенные изменения порядка заключения и исполнения договора.
Закупка способом из одного источника путем прямого заключения:
 Основания для проведения. Особенности закупки способом из одного
источника путем прямого заключения договора: договор на бумажном
носителе, извещение, запрос коммерческих предложений, уведомление,
согласование и привлечения экспертов в отдельных случаях.
 Способы определения поставщика.
 Рассмотрение вопросов по правилам №1729, №717, №412

Общие требования к осуществлению закупок
 Извещение о закупке. Описание предмета закупки. Использование товарных
знаков.
 Единые требования к участникам закупок и дополнительные в соответствии
с нормами осуществления государственных закупок.
 Реестры недобросовестных участников (РНУ). Основания и последствия
включения участника в РНУ.
 Финансовые гарантии, предоставляемые поставщиками. Требования к
обеспечению заявки на участие в закупке и к обеспечению исполнения
договора, особенности и реестр банковских гарантий.
 Антидемпинговые меры. Подтверждение добросовестности поставщиков.
 Обеспечение антидемпинга.
 Преимущества для отдельных участников закупок: учреждений и
предприятий уголовно-исправительной системы, организаций инвалидов,
акционерных обществ и хозяйственных товариществ, сто процентов акции
или долей в уставном капитале, принадлежащих государству.
 Преференции и ограничения в рамках национального режима: местное и
казахстанское содержание.
 Случаи и последствия признания определения закупок несостоявшимися.
Согласование заключения, подписание контракта.
13.00 – 14.00

Обед

14.30 – 17.00

Продолжение работы семинара – практикума





Особенности исполнения и расторжения договора
Содержание договора.
Возможность изменения существенных условий договора.
Виды ответственности за нарушения условий договора.
Расторжение договора: обоюдное, по решению суда, одностороннее.
Основания, процедура и последствия одностороннего расторжения.

Особенности Запроса ЕНСТРУ, Открытого конкурса, Конкурса с
предварительным квалификационным отбором, Конкурса с применением
двухэтапных процедур, Запроса ценовых предложений
 Случаи проведения.
 Особенности процедуры. Уточнение по составу и обеспечению конкурсной
заявки.
Обжалование и контроль закупок
 Контролирующие органы.
 Порядок и сроки подачи жалобы. Содержание жалобы. Рассмотрение
жалобы по существу.

Второй день
Работа семинара – практикума
Алгоритм организации и участия в электронном конкурсе и аукционе
на портале государственных закупок

10.00 – 13.00






Основания для проведения и особенности процедуры.
Получение Электронной подписи (ЭЦП).
Процедура опубликования электронного конкурса и аукциона.
Особенности обеспечения заявок на участие в электронном конкурсе и
аукционе.
 Возможные пути обхода нарушений выявления типичных «ловушек»
заказчика при описании объекта закупки (установление нестандартных
показателей, показателей, не предусмотренных законодательством,
противоречивых характеристик) и анализ инструкций по заполнению заявок.
 Заключение контракта, протокол обжалования.
 Основание для отказа Заказчика в заключении договора.
Перерыв
Продолжение работы семинара – практикума

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Запрос ценовых предложений
 Опубликование объявления
 Поиск и просмотр извещения
 Заключение договора.
Явные нарушения специалистов, руководителей и членов конкурсной
комиссии в осуществлении процессов государственных закупок.
Вручение сертификатов участникам семинара – практикума
Оформить заявку на участие в семинаре и задать вопросы по программе вы можете:
Конт.номер: 8(7172)643248, 249498, 8(778)4251251, Ирина; E-mail: sales3centerprofi@gmail.com

С уважением,
Директор

Ж.Н. Капасова

«02» ақпан 2018г
Шығ.№: 2/249
.

Бірінші басшыға
Құрметті басшысы!
«ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» ЖШС-і - екі күндік семинарға шақырады:
Семинар-тренингтің атауы
«2018 жылғы соңғы өзгерістер мен толықтылуларды
есепке отырып Қазақстан Республикасында
мемлекеттік сатып алу.» (практикум)

Өткізу күні
Өткізу күні келісім
бойынша
(2 күн – 16 ак.сағат)

1 қат-ға бағасы
45 000 тенге

Бүкіл мәлімет проектор арқылы мемлекеттік сатып алу порталында көрсетіледі.
Семинар бағасына: Түскі ас, үлестірме материалдар (электрондық түрде оқу-әдістемелік бағдарламасы
мен барлық қажетті кұжаттаманың қалыптары және әрбір сатып алу түрі бойынша нұсқаулар флешкада
ұсынылады) және сертификат.
Және де:

бір рет өзгертулер бойынша вебинар өткіземіз (бір вебинар);

2018 жылдың бастап латынша үлгілерді ұсынамыз;

Сөйлесу тобына қосуы (чат-группа);
Оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады:
• «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы, 2018 жылғы
01 қантардағы өзгерістер мен толықтырулармен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінің
жалпы сипаттамасы;
• Сатып алуды жүзеге асырудың жалпы талаптары;
• Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы шартты орындаудың және тоқтатудың
ерекшеліктері;
• Сатушының анықтамасын сатып алудың барлық әдістерінің ерекшеліктері;
• Жеткізушінің келісім-шартты орындауын және орындалуын қамтамасыз ету;
• бақылаушы органдарда сатып алуларға шағымдану;
• Онлайн режимінде порталда электронды сатып алуды ұйымдастыруға және өткізуге арналған алгоритм;
Семинарға шақырылады: мекеме басшылары, есеп қызметкерлері, сатып алу бөлімі қызметкерлері,
мемлекеттік сатып алумен айналасатын менеджерлер мен мамандар.
Мемлекеттік сатып алудың бүкіл сауалнамалары заңнамадағы соңғы өзгертулерге сәйкес
қарастырылады. Сонымен бірге, 2018 жылы Мемлекеттік сатып алу Заңнамасында енетін
жоспарларланған өзгерістер толқыланады.

Семинар бағдарламасы

Бірінші күн
9.45
10.00 –13.00

Қатысушыларды тіркеу

Семинар – практикум жұмысы
Семинар жүргізушісі: Салықов Қалқаман Қадылғазыұлы - Экономика
ғылымдарының кандидаты, сарапшы-практик.
Негізгі мәселелер:
 Хабарламаларда алдын-ала төлеу туралы міндетті түрде көрсету;
 Жозықсыз жабдықтаушылар тізіміне түсу жағдайларының өзгерісі;
 Конкурс тәсілі арқылы өткізілетін сатып алудағы түбегейлі өзгерістер:
 Берілетін құжаттар тізімінің қысқаруы;
 Тапсырысты қамтамасыз ету түрлерінің қысқаруы;
 Демпингке қарсы бағаны қамтамасыз етуге орнатылған шектеу;
 Шартты жеңілдіктер критерийлерінің өзгерісі және оларды қолдану
тәсілдері;
 Қарсыластардың өтініштерін қарастыру мүмкіндіктері бөліміндегі
өзгерістер;
 Мемлекеттік сатып алу нәтижелеріне шағымдану тәртібінің өзгеруі;
 Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алу бойынша үлкен өзгерістер
енгізу жоспарлануда, мысалы: осы әдіс бойынша лицензияланған түрлерді
сатып алуға рұқсат беріп, 1000 АЕК-ке дейін жарияланған хабарландыруға
өндірушінің брендін, үлгісін немесе атауын көрсетуге рұқсат беру;
 Тікелей келісімшартқа отыру арқылы бір көзден сатып алу негіздерінің
тізіміндегі өзгерістер, мысалы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік
сатып алу туралы Заңының 39-бабының 42 және 3 тармақшаларының
негізінде өткізілген сатып алу шектерінің 100-ден 500 АЕК-ке дейін көбеюі;
 Мүгедектердің бірлестіктері арасында өткізілетін сатып алу тәртібін
жеңілдету;
 Келісімшартқа отыру және орындау тәртібіндегі елеулі өзгерістер.
Тікелей шартқа отыру арқылы бір көзден сатып алу:
 Өткізу негіздері. Келісімшартты тікелей жолымен бір көзден сатып алудың
ерекшеліктері: қағаз жүзінде келісімшарт, хабарландыру, баға ұсыныстарын
сұрату, хабарлама, келісім және белгілі бір жағдайларда сарапшыларды
тарту.
 Жабдықтаушыны анықтау тәсілдері.
 1729, 717, 412 ережелер қарастырылады.

Сатып алуды жүзеге асырудың жалпы талаптары

 Сатып алу туралы хабарлама. Сатып алу тақырыбының сипаттамасы. Тауар
таңбаларын пайдалану туралы.
 Сатып алушыларға қойылатын бірыңғай талаптар және мемлекеттік сатып
алудың нормаларына сәйкес қосымша туралы.
 Қатаң қатысушыларды тіркеу. Қатысушыны РНУ құрамына енгізудің
негіздері мен салдары.
 Жабдықтаушылар ұсынатын қаржылық кепілдіктер. Шартты сатып алу және
мәжбүрлеп орындауға қатысуға өтінімді қамтамасыз ету, банктік
кепілдіктердің ерекшеліктері мен тізілімі.
 Демпингке қарсы шаралар. Жеткізушілердің адалдықтарын растау.
 Демпингке қарсы шараларды қамтамасыз ету.
 Сатып алудың жеке қатысушыларының артықшылықтары: қылмыстықатқару жүйесі мекемелері мен мекемелері, мүгедектер ұйымдары,
акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктер, мемлекеттің
меншігіндегі жарғылық капиталдағы акциялардың немесе акциялардың жүз
пайызы туралы.
 Ұлттық режимдегі басымдықтар мен шектеулер: жергілікті және
қазақстандық мазмұны.
 Өткізілмеген сатып алудың анықтамасын танудың жағдайлары мен
зардаптары.Қорытынды келісімі, келісімге қол қою.
13.00 – 14.00

Түскі үзіліс

14.00 – 17.00

Семинар-практикум жұмысын жалғастыруы
Келісімнің орындалу және тоқтатылу ерекшеліктері






Келісімнің мазмұны.
Келісімшарттың маңызды шарттарын өзгерту мүмкіндігі.
Келісімшартты бұзғаны үшін жауапкершілік түрлері.
Келісімді тоқтату: өзара, сот шешімі бойынша бір жақты. Бір жақты
тоқтатудың негіздері, тәртібі және салдары.
ENSTRU.KZ сұранымының ерекшеліктері, ашық конкурс, алдын-ала байқау
бойынша байқау, екі кезеңдік рәсімдерді қолдану арқылы конкурс, баға
ұсыныстарын сұрату туралы:

 Жүріс-тұрыс жағдайлары.
 Рәсімнің ерекшеліктері. Құрамы туралы түсініктеме беру және ұсынысты
ұсыну.
Сатып алуларға шағымдану және бақылау

 Қадағалау органдары.
 Шағым берудің тәртібі мен мерзімдері. Шағымның мазмұны. Шағымның
мәнін қарастыру.

Екінші күн
Семинар – практикум жұмысы

10.00 – 13.00

Электрондық конкурс пен аукционды ұйымдастыру мен қатысу алгоритмі
мемлекеттік сатып алу порталында







13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Өткізудің негізі және ерекшеліктері.
Электрондық қолтаңба алу (ЭЦҚ).
Электрондық конкурс пен аукцион жариялау тәртібі.
Электрондық конкурсқа және аукционға қатысуға өтінім беру ерекшеліктері.
Сатып алу объектісін сипаттау кезінде (стандартты емес
көрсеткіштерді, заңнамамен қарастырылмаған көрсеткіштерді, қарамақайшы сипаттамаларды белгілеу) және өтінімдерді толтыру бойынша
нұсқаулықты талдау кезінде тапсырыс берушінің типтік «тұзақтарын»
анықтау бұзушылықтарын айналып өтудің мүмкін жолдары.
 Шарт жасасу, апелляциялық хаттама.
 Клиенттің шарт жасасудан бас тартуға негіздері.
Түскі үзіліс
Семинар-практикум жұмысын жалғастыруы
Баға ұсыныстарын сұрату

 Жарнаманы жариялау туралы.
 Хабарландыруларды іздеу және көру туралы.
 Келісімшарт жасау туралы.
Мемлекеттік сатып алу процестерін жүзеге асыруда мамандарды,
менеджерлерді және конкурстық комиссия мүшелерін анық бұзу
туралы.
Семинар-практикум қатысушыларға сертификат тарату
Семинарға қатысу үшін сұраныстар және сіз бағдарлама туралы сұрақтар қоя аласыз:
Байланыс нөмірі:8(7172)643248, 249498, 8(778)4251251, Ирина; Email: sales3centerprofi@gmail.com
Алдағы семинар туралы ақпаратты, барлық ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың назарына аударуды
сұраймыз.

Құрметпен,
Директор

Ж. Н. Капасова

