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Первому руководителю
Уважаемый руководитель!
Учебный центр ТОО «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» предлагает Вашим сотрудникам
(специалистам) и подведомственным организациям ознакомиться с нашим предложением.
Информации по государственным закупкам в интернете много, даже слишком. Но она на 9095% связана только с законодательством и её применение усложняется двусмысленностью статей.
Методика компании ТОО «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» позволяет Вам:

наиболее эффективно усвоить материал и оптимизировать свою работу, а значит –
сократить количество нарушений!!!

бесплатно получить более 50 страниц рекомендаций по проведению
государственных закупок с подробным пошаговым разъяснением каждого способа закупки.

зайти на сайт нашей компании, зарегистрироваться и получить бесплатно доступ к
консультациям от лектора, изменениям в законе и большой базе материалов в сфере
государственных закупок.
Ваши прямые выгоды
 Только практика: Берем методичку, внедряем и
получаем результат.
 Методические материалы бесплатно: Денег не
нужно. Совсем. Берите даром.
 Более 50 страниц рекомендаций по проведению
государственных закупок для оттачивания
навыков работы госзакупщика.

Наименование семинара

 Личный опыт: больше такого нигде в интернете
нет. 100% эксклюзив.
 100% понятно: информация для разных уровней
подготовки.
 Всегда на связи после регистрации на нашем
сайте система автоматически перенаправляет вас в
сообщество профессионалов для дальнейшего
сопровождения.

Дата проведения

Цена за 1 участника

«Оптимизация работы и минимализация
нарушений в государственных закупках,
4-5 июля 2018 года в г. Астана
40 000 тенге
16
акад.
часов
утвержденных профилей камерального
контроля»
В стоимость семинара входят: Обед, Сертификат, Раздаточный материал в электронном виде.
Годовая консультация на сайте нашей компании.
Вы можете посмотреть фрагмент методического пособия нажав на ссылку ниже:
https://cloud.mail.ru/public/H1BA/ipD8qUgLD
Семинар проводится с привлечением практикующего специалиста:
Салыкова Калкамана Кадылгазиевича
С уважением,
Директор

Ж. Капасова

Программа семинара

«Оптимизация работы и минимализация нарушений в
государственных закупках,
утвержденных профилей камерального контроля»
1. Краткий обзор об изменения и дополнениях в Закон РК «О государственных закупах» и
Правил осуществления государственных закупок;
2. Ответственность Заказчиков и Организаторов. Обжалование действий (бездействий)
заказчика и организатора;
3. Планирование закупок. Предварительный (годовой) план. Внесение изменений в план
4. Ограничения, связанные с участием в государственных закупках;
5. Установление организатором (заказчиком) в конкурсной (аукционной) документации
квалификационных требований и условий, не предусмотренных законодательством о
государственных закупках условия нарушения;
6. Утверждение заказчиком (организатором) конкурсной (аукционной) документации с
нарушением Закона при наличии соответствующих замечаний в протоколе предварительного
обсуждения к проекту конкурсной (аукционной) документации;
7. Нарушение требований статьи 51 Закона, в том числе осуществление госзакупок отдельных
видов ТРУ среди иных потенциальных поставщиков;
8. Неразделение на лоты при проведении госзакупок способом конкурса;
9. Неправомерное отклонение Конкурсной (Аукционной) заявки потенциального поставщика,
либо допуск заявки, не соответствующей квалификационным требованиям КД (АД);
10. Неприменение или неправомерное применение условных скидок;
11. Неуказание в протоколе предварительного допуска подробных причин отклонения
Конкурсных (Аукционных) заявок;
12. Неуказание в протоколе допуска и итоговом протоколе подробных причин отклонения
Конкурсных (Аукционных) заявок
13. Неправомерное применение (неприменение) расчета демпинговой цены;
14. Неправомерное осуществление госзакупок работ и услуг способом Аукциона;
15. Госзакупки, организация и проведение которых должны осуществляться единым
организатором;
16. При проведении госзакупок способом запроса ценовых предложений, в описании и для
поставки необходимых организатору ТРУ, законодательством предусмотрено требование о
предоставлении потенциальным поставщиком разрешительных или уведомительных документов;
17. В описании закупаемых ТРУ способом запроса ценовых предложений установлены
квалификационные требования;
18. Неразделение на лоты ТРУ при проведении госзакупок способом запроса ценовых
предложений;
19. При госзакупках тру способом запроса ценовых предложений, срок приема ценовых
предложений от потенциального поставщика определен организатором менее пяти рабочих дней
со дня размещения на веб-портале;

20. Техспецификация закупаемых тру при проведении госзакупок способом запроса ценовых
предложений, содержит указания на товарные знаки, полезные модели и другие характеристики;
21. Неправомерное прямое заключение договора при проведении госзакупок ТРУ способом из
одного источника;
22. Неправомерные госзакупки ТРУ, входящих в перечень материальных ценностей
государственного материального резерва;
23. Неправомерные госзакупки товаров, входящих в перечень биржевых товаров.
Информацию о предстоящем
подведомственных организаций

семинаре

просим

довести

до

сведения

Оформить заявку на участие в семинаре и задать вопросы по программе вы можете:
Контактный номер: 8(7172)643248, 8 (778)4251251 Ирина; Email: sales-3@centerprofi.kz

С уважением,
Директор

Ж. Капасова

всех
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Бірінші басшыға
Құрметті басшы!
«ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» ЖШС Сіздің қызметкерлеріңізді (мамандарды) және
бағынысты ұйымдарыңызды біздің ұсынысымызбен танысуға шақырады.
Интернеттегі мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат әлдеқайда көп. Бірақ оның 90-95%
заңмен ғана байланысты және оны қолдану мақалалардың екі мағыналы болуымен қиындатады.
«ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» ЖШС компаниясының әдістемесі сізге:




материалды оқып-үйренудің және жұмысыңызды оңтайландырудың ең тиімді жолы, яғни
кетіретін қателіктер санын азайту!!!
сатып алудың әрбір әдісін егжей-тегжейлі түсіндіре отырып, мемлекеттік сатып алу бойынша
ұсыныстарды 50 беттен артық тегін ала аласыз.
біздің компания сайтына кіріңіз, тіркеліңіз, заңнамадағы өзгерістер мен мемлекеттік сатып
алулардағы материалдардың үлкен дерекқорына кіруге және қолдануға мүмкіндікке ие болып,
тегін кеңес алыңыз.

Семинардың артықшылықтары
 Тек тәжірибе жүзінде: Біз әдіснаманы алып
енгіземіз және нәтижеге қол жеткіземіз
 Әдістемелік материалдар тегін: Ақша қажет
емес. Мулдем.
 Мемлекеттік сатып алушының дағдыларын
меңгеру үшін мемлекеттік сатып алулар
бойынша 50-ден астам парақ

Семинардың атауы

 Жеке тәжірибе: бұндай мәлімет интернетте жоқ.
100% эксклюзив.
 100% түсінікті: әртүрлі деңгейдегі ақпарат.
 Әрдайым байланыста болыңыз: Біздің вебсайтымызда тіркелгеннен кейін жүйе Сізді қосымша
қолдау үшін кәсіби мамандар қауымдастығына
автоматты түрде бағыттайды.

Өткізілу күні

1 адамға үшін баға

«Мемлекеттік сатып алулардағы
4-5 шілде 2018 жыл
жұмыстарды оңтайландыру және
Астана қ.
40 000 теңге
камералық бақылау бекіткен профилді
16 акад. сағат
бұзушылықтарды барынша азайту»
Семинар бағасына кіреді:
Түскі ас, Сертификат, электронды түрде үлестірме материалдар. Біздің сайтта 1 жылдық кеңес
аласыз.
Лектор: Салықов Қалқаман Қадылғазыұлы
Құрметпен,
Директор

Ж. Капасова

Семинар бағдарламасы

«Мемлекеттік сатып алулардағы жұмыстарды оңтайландыру және
камералық бақылау бекіткен профилді бұзушылықтарды барынша
азайту»
1. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және мемлекеттік сатып
алуды жүзеге асыру ережелеріне өзгерістер мен толықтырулардың қысқаша шолуы;
2. Тапсырыс берушілер мен ұйымдастырушылардың жауапкершілігі. Тапсырыс берушінің және
ұйымдастырушының іс-әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану;
3. Сатып алуды жоспарлау. Алдын ала (жылдық) жоспар. Жоспарға өзгерістер енгізу;
4. Мемлекеттік сатып алуға қатысуға байланысты шектеулер;
5. Ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) конкурстық (аукциондық) құжаттамаға қойылатын
біліктілік талаптары мен талаптарын, мемлекеттік сатып алу туралы заңнамамен көзделмеген
бұзушылықтарды белгілеуін;
6. Тендерлік (аукциондық) құжаттаманың жобасын алдын-ала талқылау хаттамасында тиісті
ескертулер болған жағдайда, конкурсты (аукциондық) құжаттаманы Тапсырыс берушінің
(ұйымдастырушының) Заңнаманы бұза отырып бекітуі;
7. Заңның 51-бабының талаптарын бұзу, оның ішінде басқа әлеуетті өнім берушілердің арасында
ТЖ-ның жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру;
8. Мемлекеттік сатып алу кезінде конкурс түрінде лоттарға бөлінбеу;
9. Әлеуетті өнім берушінің өтінімін (аукциондық) өтінімін заңсыз беруден бас тарту немесе СДның біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін өтінішті қабылдау;
10. Шартты жеңілдіктерді қолданбау немесе дұрыс қолданбау;
11. Өтінімдерді (аукциондық) өтінімдерден бас тартудың толық себебін алдын-ала қабылдау
туралы хаттамаға нақтылау;
12. Өтінімдердің (аукциондық) өтінімдерін қабылдамау туралы хаттаманың және түпкілікті
себептердің түпкілікті негіздеріндегі хаттаманың орындалмауы;
13. Демпингтік бағаны есептеудің заңсыз қолданылуы (қолданылмауы);
14. Аукцион арқылы жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алуды заңсыз жүзеге
асыру;
15. Бірыңғай ұйымдастырушы жүзеге асыратын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және
өткізу;
16. Баға ұсыныстарын сұрату арқылы, мемлекеттік сатып алуды жүргізу кезінде, қажетті ТММ
ұйымдастырушысын сипаттау және жеткізу үшін заңнама әлеуетті жеткізушінің рұқсаттарды
немесе хабарламаларды беруді көздейді;
17. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілі бойынша сатып алынатын ТПУ сипаттамасында біліктілік
талаптары;
18. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу кезінде ТШО көпшілігіне бөлінбеу;
19. Баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алулар кезiнде әлеуеттi жеткiзушiден
баға ұсыныстарын қабылдаудың түпкiлiктi мерзiмiн ұйымдастырушы веб-порталда
орналастырылған күннен бастап бес жұмыс күнiнен кешiктiрмей айқындайды;

20. Баға ұсыныстарына сұраныс беру тәсілімен мемлекеттік сатып алу кезінде сатып алынған
еңбекке техниканы сәйкестендіру тауар белгілері, пайдалы модельдер және өзге де
сипаттамалардың белгілерін қамтиды;
21. ТРУ-дың мемлекеттік сатып алуын бір көзден тәсілмен жүргізу кезінде шартты тікелей заңсыз
жасау;
22. Мемлекеттiк материалдық резервтiң материалдық құндылықтар тiзiмiне енгiзiлмеген ҚҰЖ-ны
негiзсiз мемлекеттік сатып алу;
23. Биржалық тауардың тізбесіне енгізілген тауарларды заңсыз мемлекеттік сатып алу.
Алдағы семинар туралы ақпарат барлық бағынысты ұйымдардың назарына жеткізіледі
Семинарға қатысуға өтінім беру және бағдарлама туралы келесі номерлер бойынша сұрай аласыз:
Байланыс номері: 8(7172)643248, 8 (778)4251251 Ирина; Email: sales-3@centerprofi.kz

Құрметпен,
Директор

Ж. Капасова

