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1 Серіктеске жолдау 

 
 

 

Құрметті Серіктес, 

 

Біздің Компания серіктестіктің тұрақты нығаюына қызығушылық танытады және 

ӛзара әрекеттестік туралы жаңа ұсыныстарды қарастыруға әрдайым дайын.  

Тауарларды, жұмыстарды және кӛрсетілген қызметтерді сату немесе жүзеге асыру 

кезінде біздің барлық әлеуетті Серіктестеріміз үшін тең мүмкіндіктерді және тең 

құқықты қамтамасыздау мақсатында біздің Компаниямыз электрондық сауда-саттықты 

жүргізу үшін электрондық алаңды zakup.magnum.kz қолданады. 

Біздің бірлескен серіктестігімізді қарастыру үшін Сізді электрондық сауда-саттық 

қатысушысы және біздің болашақ сенімді серіктесіміз ретінде біздің сайтымызда 

тіркелуге шақырамыз. Тіркелу үшін Сізге «ТІРКЕЛУ» бӛліміндегі біздің Компаниямыздың 

талаптарына сәйкес онлайн-тіркеу нысанын толтыру қажет. 

Сіздің назарыңызды біздің Компаниямызбен ынтымақтастығы үшін әрбір уәкілетті 

Серіктестік заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер ретінде тіркелу қажеттігіне және қызметті 

жүзеге асыруға талап етілген рұқсат құжаттамасының міндетті түрде бар болуына 

аударамыз. 

Қатысу бойынша Сіздің ұйымыңыздың мәлімделген санатқа байланысты тіркелген 

деректерді қарастыру мерзімі күнтізбелік 15 күннен 30 күнді құрайды. 

Сіздің ӛтінімізді қарастыру кезеңінде қажет болса, біздің ӛкіліміз серіктестік 

туралы шешімді қабылдау үшін Сіздің ұймыңыздың қызметіне тиісті қосымша ақпарат 

пен материалдарды сұрата алады. Қарастыру қорытындысында біздің 

ынтымақтастығымызға тиісті Компанияның қабылданған шешімі кӛрсетілген хат 

жолданады. 

Егер Сізде тіркеу нысанын толтыру немесе ақпаратты дайындау бойынша сұрақтар 

пайда болған жағдайында Сіз байланыс ақпараты сайтта кӛрсетілген біздің маманымызға 

хабарласа аласыз. 

Талап-тілектер мен ұсыныстарды Сіз мына электрондық мекен-жайға жібере 

аласыз: 

http://magnum.kz/sotrudnichestvo/postavshhikam/zhaloby-predlozheniya-postavchika 

Сізді біздің болашақ Серіктестер қатарыңда қош кӛрдік және кейінірек, ӛзара 

тиімді серіктестікке үміт артамыз! 

 

 

Құрметпен,  

«Magnum Cash&Carry» ЖШС 

Басқарма Тӛрағасының Орынбасары 

С.А. Терещенкова  

«Magnum Cash&Carry» ЖШС 

Тендерлік комитеттің Тӛрағасы 

http://magnum.kz/sotrudnichestvo/postavshhikam/zhaloby-predlozheniya-postavchika
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2 Қолдану аясы және қызметті реттеу қағидалары  

2.1 Бұл Нұсқаулық тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу/сату тәртібін, 

«Magnum Cash&Carry» ЖШС (кейінірек-Компания) тауарларды, жұмыстарды, 

кӛрсетілген қызметтерді сатып алу/сату бойынша электрондық сауда-саттықты 

жүргізу тәртібін келесідей мақсаты бойынша регламенттейді: 

 қажетті баға, сапа және сенімділік кӛрсеткіштері бар тауарлар, жұмыстар, 

қызметтер (кейінірек-ТЖҚ) бойынша Компанияның қажеттіліктерін дер 

кезінде және толық қанағаттандыру жағдайын жасау; 

 Компанияның ақшалай қаражатын тиімді қолдану; 

 адал бәсекелестікті дамыту; 

 сатып алу/сату процедурасының жариялығы мен ашықтығы, сонымен қатар 

ТЖҚ жеткізушісін анықтау кезінде ашықтық шешімді қабылдау; 

 сыбайлас жемқорлықтың және басқа басқа теріс пайдаланудың алдын алу. 

2.2 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар: 

 

Атауы Сипаттамасы 

Компания  «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

Сатып алу 
бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Компанияның қызметтерді сатып алуы  

Серіктес/Компанияның 

Серіктесі (КС) 

Компаниядан ТЖҚ жеткізуді/сатып алуды қалайтын Жеткізуші, 

Әлеуетті жеткізуші/Сатып алушы, әлеуетті сатып алушы 

Сату 

бекітілген Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Компанияның процедураларына сәйкес Компанияның тауарларды, 

жұмыстарды немесе қызметтерді ӛткізуі 

Электрондық сатып 

алулардың жҥйесі 

бұл-Электрондық алаң ретінде электрондық әрекеттесу кезінде ӛзара 

ақпаратты алмасу арқылы электрондық сауда-саттықты ӛткізу 

барысында ақпараттық жалпы қолданыстағы жүйесі болып 

табылады. 

«Magnum Cash&Carry» ЖШС электрондық алаңы 

http://zakup.magnum.kz/ веб-порталында орналасқан. 

Электрондық сауда-

саттық 

тауарларды сату немесе жеткізу, құжаттамада алдын ала кӛрсетілген 

шарттарға сәйкес қызметтерді кӛрсету немесе жұмыстарды атқару, 

жарыспалылық қағидалар негізінде келісілген мерзім, Электрондық 

сауда-саттық жүйесін қолдану кӛмегімен әділеттілік пен тиімділік 

бойынша ұсыныстарды таңдаудың бәсекелі нысаны 

Электрондық сауда-саттық 2 кезеңде ӛткізіледі: 

 1-ші кезең: Ашық сауда-саттық (кез келген Серіктестің 

қатысу мүмкіндігі бар); 

 2-ші кезең – жабық сауда-саттық, 1 кезең сауда-саттық 

нәтижесі және сауда-саттықтың бірінші кезеңінің 3 

жеңімпаздары арасында Серіктестерді қорытынды бағалау 

бойынша ӛткізіледі. 

 

 

 

Қайталама сауда-саттық 

Компанияның Тендерлік Комиссиясы ӛткен электрондық сауда-

саттықты сәтсіз деп таныған кезінде электрондық сауда-саттықты 

ӛткізеді. 

http://zakup.magnum.kz/
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Атауы Сипаттамасы 

Лот 

сауда-саттық кезінде сатып алу-сату бірлігі белгілі бір тауардың  

кӛлемі, нақты қызметтің немесе жұмыс түрі болып табылады. 

Ұсынылған лот сапасы бойынша бір немесе бірнеше біркелкі 

тауарлардан, жұмыстардан немесе кӛрсетілген қызметтерден тұрады.  

ТЖҚ Тауарлар, жұмыстар, қызметтер 

Біртекті ТЖҚ 

Бірдей болып табылмайтын ұқсас сипаттамалары бар және бірдей 

функцияны атқаруға мүмкіндік беретін ұқсас компоненттерден 

тұрады және ӛзара алмастыруға болатын ТЖҚ. 

Сауда-саттық 

қатысушысы 

тіркеуден және/немесе аттестаттаудан ӛткен және электрондық 

сауда-саттық (zakup.magnum.kz)  сайтында тіркелген  және компания 

ӛткізетін электрондық сауда-саттықта қатысатын әлеуетті жеткізуші  

Жеңімпаз 
Сауда-саттық бойынша Компания үшін баға ұсынысы үздік болып 

табылған сауда-саттықтың қатысушысы. 

Аккаунт 
Сайт Қатысушысын сипаттайтын деректерден тұратын есептік 

жазбасы. 

Техникалық 

спецификация/сатып алу 

бойынша спецификация 

Тауарларды жеткізуге, жұмыс етуге, қызметті кӛрсетуге және оларды 

қабылдауға  сәйкес сатып алу/сату объектісіне талап етілген құжат. 

Құжат келесі сипаттамалардан тұрады: 

- тауарға, жұмысқа, кӛрсетілген қызметке және олардың 

нәтижелері бойынша сипаттамалары мен талаптары  

- сатып алынатын/сатылатын тауарлардың, жұмыстардың, 

кӛрсетілген қызметтердің кӛлемі  

- қажетті ілеспе құжаттамасының, есептілік нысанының бар 

болуына талап қою 

- кепілді және сервистік қызмет кӛрсету бойынша талабы  

- жеткізу, атқарылған жұмыс, кӛрсетілген қызметтер мерзімі  

- тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді тапсыру-қабылдау 

шарттары және басқа арнайы талаптары 

Автоматты ҧзарту Электрондық сауда-саттықтың аяқталу уақытын автоматты ұзарту. 

ЭСЖ әкімгері 

Ӛз бӛлімшесінің қажеттіліктері және міндеттері жүзеге асуын 

ұйымдастыруға жауапты Компания бӛлімшесінің Жұмыскері, 

атап айтқанда: zakup.magnum.kz сайтында қатысушылардың 

тіркелуін сүйемелдеу, сатып алу бойынша қажетті құжаттардың 

ұсынылуын бақылау; сатып алу түріне қатысты Аттестаттау 

комиссия мүшелеріне нәтижелерді ұсыну, Компанияның 

Тендерлік комитетіне (қажет болса) сатып алу бойынша 

сұрақтарды кӛтеру, нәтижелерді жариялау және т.б.  

ЭСЖ Техникалық 

әкімгері 

ЭСЖ техникалық сүйемелдеуін жүзеге асыратын ақпараттық 

технологиялар бӛлімшесінің қызметкері (серіктестер кабинетінің 

құпиясӛздерін ауыстыру, серіктестер байланыс деректерін ӛзгерту, 

техникалық сұрақтарды шешу) 

Аттестациялық 

комиссия 

ТЖҚ ұсынатын уәкілетті жеткізушілер тізіміне контрагентті енгізу 

мақсатында контрагент туралы ақпаратты және бағалауды жүзеге 

асыратын Компанияның ӛкілетті қызметкерлері. 

Аттестаттау комиссиясының лауазымды тұлғалар-қатысушылар 

құрамы ТЖҚ Классификаторында бекітіледі. 

Сатып алудың бәсекелес 

емес әдісі 

Бір кӛзден белгілі бір ТЖҚ санаты бойынша сатып алу, яғни «тікелей 

сатып алу» (Бір серіктестен тұрақты негізде табиғи монополия 

субъектілерінен сатып алу). 

file:///C:/Users/Muratova/Desktop/Документы/СЭЗ/zakup.magnum.kz
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Атауы Сипаттамасы 

Сатып алудың бәсекелес 

әдісі 

ТЖҚ бірнеше сатып алушыларынан белгілі бір критерийлерін таңдау 

негізінде Компаниямен бекітілген ТЖҚ Классификаторында ТЖҚ 

бәсекелес санаты бойынша сатып алу. (Тәуелсіз сатушылардың 

жарыспалылық жарыстастығы қолданылады). Компанияда осындай 

сатып алу түрлеріне электрондық сауда-саттық ӛткізу арқылы сатып 

алу әдісі жзеге асады. 

Тендер/Электрондық 

тендер 

Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуға 

серіктестердің ұсыныстарын таңдау арқылы электрондық сауда-

саттық түрі. ТЖҚ сатып алу үшін мерзімдік келісімшартты рәсімдеу 

арқылы біржолғы мәміле, сонымен қатар Серіктесті ұзақ мерзім 

қызмет кӛрсету (қызмет кӛрсету мәміле) негізінде қолданылады. 

Толық жарамды тендер компанияда сатып алудың бәсекелес әдісінің 

барлық түрлері бойынша жүзеге асады. Бұдан бұрын аттестаттан 

ӛткен және қызмет кӛрсету бойынша шектелмелі келісім жасасқан 

Серіктестер арасында шағын-тендер басқасы жатады. Шағын-тендер 

ең жақсы баға ұсынысына қатысты тендер болып жатады. Жеке 

маркетингтік ТЖҚ және тауарларды тасымалдау бойынша сатып алу 

үшін жүзеге асады. 

Аукцион 
Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сату арқылы жүзеге асатын 

электрондық сауда-саттық түрі. 

Аттестаттауға арналған 

қҧжаттама 

ТЖҚ Классификатор тізіміне сәйкес аттестаттау процедурасынан ӛту 

үшін сайттың уәкілетті қатысушысының ұсынылған құжаттамасы. 

Коммерциялық ҧсыныс 
Коммерциялық ұсыныс – тапсырыс беруші сатып алуына қатысты 

спецификация талаптарына сәйкес барлық шарттардан тұру керек. 

Баға ҧсынысы (БҦ) 

Серіктес ұсынған сатып алу сомасы/ТЖҚ құны/бағасы; 

электрондық сауда-саттық аяқталуға дейін Серіктеспен ӛзгертілуі 

мүмкін. 

Электрондық сауда-

саттық жөніндегі 

комиссия 

ӛткізілген электрондық сауда-саттық нәтижелерін келісу 

процедурасын атқару және жеңімпазды анықтау үшін Компаниямен 

құрылған алқаластық органы. 

Логин 

Сайтта авторизациядан ӛту үшін Қатысушыны сәйкестендіру үшін 

қолданылатын құпия сӛзден тұратын Қатысушының қайталанбас 

аты. 

 

2.3 Бұл нұсқаулықтың әрекеті келесі қызмет түрлеріне таралады: 

1) Компания бӛлімшелерімен сатып алынатын қызметкерлер жұмысын 

ұйымдастыру, Компанияның инфрақұрылымының тиімді әрекет етуі үшін 

ақылы негізде ТЖҚ сатып алу. 

2) Компанияның сауда объектілерінде сатуға жатпайтын ТМҚ сату. 

3) Компанияның шет контрагенттерге жұмыстарды және қызметтерді сату.  

2.4 Бұл нұсқаулықтың әрекеті келесідей таралмайды: 

 коммерциялық әрекетті реттейтін Компанияның сауда объектілерінде кейінірек 

сатылатын тауарларды сатып алу;  

 табиғи монополияларының субъектілерінен тауарларға, жұмыстарға және 

қызметтерге ие болу; 

  мүшелік жарналарын (ақша салымдары) соның ішінде заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталына тӛлеу, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 

акциялар пакетін (қатысу үлесі) иемдену; 

 ӛкілдіктік шығындармен байланысты тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді 

сатып алу; 
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 жер телімі құқығына, жер қойнауын пайдалану құқығына және т.с.с. иелену; 

 соттарда, арбитраждарда және аралық соттарда, Компанияның жүгінуін  

қарастырған басқа мемлекеттік органдар мен коммерциялық емес ұйымдарға  

даулы мәселелерді шешумен байланысты баждарды, алымдарды және басқа 

шығындарды тӛлеу; 

 құнды қағаздарды, валюта құндылықтарды, құнды металлдарды сатып алу- 

сату, сонымен қатар қаржы құралдарының туындысы болып табылатын  

келісім-шарттарды жасасу; 

 БАҚ, баспасӛз басылымын, анықтама-ақпараттық жүйені, әдебиетті сатып алу; 

 нотариустер және сот орындаушылар қызметтері; 

 кеңселерді, қоймаларды, темір жол тұйықталған басын, қызметкерлерге 

арналған паркингтерді жалға алу бойынша қызметтер; 

 арнайы күзет компаниясының қызметтері; 

 құрылтайшылардың ӛкілдерін тексеру бойынша қызметтері; 

 консалтинг қызметтері; 

 жер салығын есептесу бойынша қызметтер; 

 Жаңа жылда қызметкерлердің балаларына сыйлықтарды сатып алу; 

 кеңселерді, мұрағатты жалға алу; 

 телефония, корпоративтік желі бойынша абоненттік тӛлем (деректерді жіберу 

каналдарын тӛлеу), Интернетті, Қалааралық/халықаралық байланысты тӛлеу; 

 лицензияларды сатып алу. 

2.5 Сатып алу/сату бойынша қызметті реттеу қағидалары: 

 

• zakup.magnum.kz ресми сайтында электрондық сауда-

саттық ӛтетіндігі туралы ақпаратты жариялау арқылы 

ақпараттық ашықтық 

Жариялық және 
ашықтық 

• Тапсырыс берушінің ресурс кӛлемін аз мӛлшерде қолдану 

арқылы нәтижеге қол жеткізу 

Ақшалай қаражатты 
оңтайлы және тиімді 

жҧмсау 

• Тапсырыс беруші орнатқан талаптарға сәйкес тапсырыс 

берушінің тауарды, жұмыс, қызметтер  нәтижесіне қол 

жеткізу. 

Сапалы тауарларды, 
жҧмыстарды, 
көрсетілген 

қызметтерді сатып алу 

• тапсырыс беруші ҚР заңнамасына құқыққа қайшы 

келетін әрекет жасау үшін тыйым салынатын  бірыңғай 

талаптар мен шектеулер, ӛткізілетін сауда-саттық жүрісі 

мен нәтижесіне ықпал ету мүмкіндігінің алдын алу.   

Қабылданған 
шешімдер ҥшін 
бақылау және 
жауапкершілік 

•  Бірыңғай талаптары және мүмкіндіктері бар 

бәсекелестікті қолдайтын кепілді ақпараттық кеңістік. 

Барлық әлеуетті 
жеткізушілерге тең 

қҧқылы мҥмкіндіктерді 
ҧсыну 
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3 ТЖҚ классификаторы 

3.1 ТЖҚ электрондық сауда-саттық арқылы Компанияның сатып алынатын және 

сатылатын ТЖҚ тізімі бірыңғай сәйкестендірілген ТЖҚ классификаторына 

топтасқан. Құжаттың қысқартылған нұсқасы Компания сайтының жалпы 

қолжетімді сайтында кӛрсетілген. 

3.2 ТЖҚ классификаторы топтан, санаттан/санат бӛлімінен тұрады:

 
Лот ӛткізілетін сауда-саттық бойынша белгілі бір қызмет, жұмыс түрі немесе 

біртекті тауар бойынша белгілі бір қызмет түрі болып табылады. Лот атауы және 

ұсынылған лот (техникалық спецификация) бойынша сатып алуға қойылатын 

талаптар сатып алуды бастамашылық еткен Компания бӛлімшелері сауда-саттықты 

ӛткізу мерзімімен анықталады.  

3.3 Сайтта жарияланған ТЖҚ Классификатордың әрбір сатып алудың 

санаты/санат бөлімі келесі параметрлер бойынша анықталған: 

•      сатып алудың тобы (топ бӛлімі); 
 ТЖҚ сатып алуды/сатуды жүзеге асыруға уәкілетті бӛлімше; 

 Жеткізушімен ынтымақтастықтың рұқсат етілген шарттары; 

 Жеткізушінің аттестаттаудан ӛту қажеттілігі; 

 аттестаттаудан ӛту (аталған құжаттармен шектеліп қоймай) үшін 

сұратылатын қосымша құжаттар тізімі; 

 сатып алудың санаты/санат бӛлімі бойынша бӛлімшеден ЭСЖ әкімгерлері; 

 санаттар бойынша ЭСЖ әкімгерлерінің байланыс деректері. 

Топ 

•Контрагенттердің жалпы қызметін біріктіретін 
категориялар жинағы.  

Санат/
Санат 
бөлімі 

•ТЖҚ жалпы қасиеттерін біріктіретін 
категория бӛлігінің жинағы.  

Лот 
•Сатып алуға/сатуға жататын 

ТЖҚ - сатып алу түрі 
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4 Серіктеспен ынтымақтастық шарттары 

4.1 Компания тағайындалу талаптарына сәйкес келетін, қажетті тұтынушы қасиеттері 

және техникалық сипаттамалары, экологиялық және ӛнеркәсіптік сипаттамалары  

бар сапалы тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілген қызметтерді сатып алуға 

бағытталған. 

4.2 Жұмыстар жұмыс жүргізу барысында сапалы материалдарды қолдану арқылы 

заманауи технологиясын және жобаларды басқару қолдану арқылы білікті 

қызметкерлермен жүзеге асады.  

4.3 Кӛрсетілетін қызметтер әрекет ететін заңнамаға сәйкес әдістерді, амалдарды, 

концепцияларды, технологияларды қолдану арқылы білікті қызметкерлер 

атқарылады.  

4.4 Бекітілген бӛлімшелер-Компания инициаторлармен ТЖҚ (сатып алу бойынша 

техникалық спецификация) қойылған талаптар айқын, ашық, түсінікті, бір 

мағыналы, толық және объективті сипатта болу қажет. 

4.5 Сатып алу/сатуды жүзеге асыратын инициатор сатып алу/сату объектісін 

сипаттағанда нақты функционалдық, техникалық және сапа сипаттамаларын, сатып 

алу объектісінің қолдану сипаттамаларын  кӛрсетуге міндетті. 

4.6 Серіктестерге тең мүмкіндіктерді ұсынуды жүзеге асыру мақсатында тек бір 

үміткерлерге (оференттер), тек оның жұмыстары немесе ӛнімдерінің 

сипаттамаларына қатысты талаптар кӛрсетілген сатып алу талаптарын немесе 

тендерлік құжаттамасының талаптарын ескеруге тыйым салынады. Сатып алу 

бойынша спецификация шарттары мен талаптары біртекті ТЖҚ жалпы талаптарын 

қанағаттандыру керек.  Сауда-саттық объектісінің сипаттамасында белгілі бір тауар 

белгілеріне, қызмет кӛрсету белгілеріне, фирмалық атауларға, патенттерге, 

пайдалы модельдерге, ӛнеркәсіптік үлгілерге, тауар шығарған орын атауына немесе 

ӛндіруші атауына қатысты талаптары мен нұсқаулары, сонымен қатар сауда-саттық 

қатысушыларының мӛлшерін шектемейтін талаптар жағдайында тауарға, 

ақпаратқа, жұмыстарға, қызметтерге қойылатын талаптар кӛрсетілу қажет. 

4.7 Жоғарыда аталған талаптар орындалу мақсатында Компанияда осы  

         нұсқаулықтың «терминдер және анықтамалар» бӛлімінде келтірілген сатып   

         алуларды жүзеге асыру әдістері анықталған.  

4.8     ТЖҚ барлық санаттарын сату аукционды ӛткізу («терминдер және анықтамалар»  

          бӛлімі) арқылы жүзеге асады. 
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5 ТЖҚ сатып алу/сатуды жҥргізуді ҧйымдастыру   

5.1 ТЖҚ сатып алу/сату амалдары  

5.1.1 Компанияда ТЖҚ сатып алу/сатуды келесі амалмен жүзеге асады: 

 zakup.magnum.kz электрондық сатып алу сайтында электрондық сатып алу 

(бұдан әрі ЭСА) арнайы жүйесінде электрондық сатып алуды ӛткізу; 

 электрондық сатып алусыз ТЖҚ  уәкілетті серіктестен сатып алу (сатып 

алудың бәсекелес емес әдісі; осы нұсқаулықта кӛрсетілмеген).  

5.1.2 ТЖҚ барлық топтарын сатып алу электрондық сатып алуды ӛткізу арқылы 

келесіден басқасы жүзеге асады: 

1) егер контракт бойынша сатып алудың жалпы сомасы 199 (Жүз тоқсан тоғыз) 

АЕК құрайды және бұдан кем емес болу керек.  

Бұл критерийге бір рет сатып алынатын тек қана ТЖҚ жатады және жылына 

тӛрт реттен артық емес (тұрақты және мерзімдік сатып алулар болып 

табылмайды) сатып алынады.  

2) тізім бойынша тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу осы 

нұсқаулықтың 2.3. тармағында кӛрсетілген. 

Қатаң тыйым салынады:  

 •  сатып алуларды ӛте кішкентай бір аттас/біртекті тауарларға, біртектес  
жұмыстарға, біртектес қызметтерге «бӛлшектеу»; 

 •      бірнеше сатып алулар бойынша бір-бірімен ӛзара байланысты тауарларды,  

        жұмыстарды, қызметтерді қажетті сатып алулар кешенін «бӛлшектеу». 

 •   тауарларды\қызметтерді сатып алу бойынша әр түрлі санаттарды бір тендерге 

біріктіруге тыйым салынады. 

Тендерді ӛткізбейінше компьютерлік және баспа жабдықтарды, жиһазды және 
баспа техниканы бір рет сатып алу келесідей жағдайларда рұқсат етіледі:   

 қолданылатын техниканың және жиһаздың істен шығуы; 

 жоспардан тыс штаттық бірлікті енгізу кезінде. 

5.1.3. Электрондық сауда-саттықты ӛткізбейінше ТЖҚ сатып алу/сату кезінде сатып 

алу/сатуға бӛлімшенің жауапты тұлғасы-инициаторы әлеуетті Серіктестермен 

тӛмендегі тақырып бойынша ӛз бетінше келіссӛз жүргізеді: ТЖҚ сапасы, 

спецификациясы және бағасы мен қажет болса контрактты жасасу.  
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5.2 Электрондық сауда-саттықты өткізу алаңы 

5.2.1 Электрондық сауда-саттықты ӛткізу zakup.magnum.kz сайтында электрондық 

сауда-саттықтың арнайы жүйесі (ЭСЖ) арқылы жүзеге асады  

5.2.2 Электрондық сауда-саттық схемасы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

Серіктес 1 Серіктес 2 Серіктес 3 Серіктес 4 

Компания бөлімшелеріне қажетті тауарларды, жұмыстарды 

және қызметтерді сатып алу немесе сату бойынша техникалық 

талаптары көрсетілген хабарландырулар электрондық сауда-

саттық алаңында орналастырылады 

Электрондық сауда-саттық өткізу алаңы: 

zakup.magnum.kz сайтында 

 Бұнда ашық (әрекет ететін) сауда-саттықта сауда-саттықтың 
қатысушылары сатып алу/сату бойынша өздерінің ұсыныстарын 

жариялайды. 
Сонымен қатар жаңа сауда-саттық туралы хабарландырулар енгізіледі 

және өткізілген  жабық сауда-саттық тарихы сақталады.  
 

Жаңа сауда-саттықты өткізу туралы хабарландыруларды қабылдайды 
немесе жаңа сауда-саттықтарға қатысты алаңның мониторингін өткізеді. 

 
Сату/сатып алу бойынша қызығушылық жағдайында және техникалық 
спецификация  сәйкестігіне тиісті  өзінің ұсынысын алаңда жариялайды 

 
 

ӘЛЕУЕТТІ СЕРІКТЕСТЕР  
(Заңды тҧлғалар және ЖК)  

file:///C:/Users/Muratova/Desktop/Документы/СЭЗ/zakup.magnum.kz
file:///C:/Users/Muratova/Desktop/Документы/СЭЗ/zakup.magnum.kz


Нұсқаулық «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

«Magnum Cash&Carry»  ЖШС тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілген қызметтерді сатып алу/сату туралы 

 
 

 

Редакция №2 Страница 12 из 37 

 

5.2.3 Электрондық сауда-саттық сайты келесі ақпаратты қамтиды:  

 

5.2.4. Электрондық сауда-саттық сайтының сипаттамасы: 

 

Ақпарат Сипаттамасы 

Әлеуетті 

Серіктесті тіркеу 

5.2.4.1. Бұл бӛлімде әлеуетті Серіктестер тіркеуден ӛтеді: 

 

Нҧсқаулықтар 

5.2.4.2. Бұл бӛлімде ТЖҚ сатып алу ережелері және электрондық 

сауда-саттық ӛткізу туралы кӛрсетілген құжаттар орналасқан: 

 

• ТЖҚ әлеуетті жеткізушісін тіркеу; 

• Регламенттер; 

• Электрондық сауда-саттықты ӛткізу күнтізбесі; 

• «Magnum Cash&Carry» ЖШС ӛкілдерінің байланыс 
деректері және жұмыс режимі; 

• Пікірлер мен ұсыныстардың қонақ кітабы.  

Тіркеуге дейін 
тұтынушыға 
қолжетімді: 

• Платформаға және электрондық сауда-саттыққа қатысуға 
қолжетімді; 

• Жеке кабинет.  

Тіркеуден кейін 
қатысушыға 

қосымша 
қолжетімді: 
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Ақпарат Сипаттамасы 

Электрондық 

сауда-саттықты 

өткізу кҥнтізбесі 

 

5.2.4.3.Сауда-саттық күнтізбесі «Басты бет» бӛлімінде 

орналасқан. 

5.2.4.4.Күнтізбеде барлық ӛткізілетін, ӛтетін, аяқталған 

және бас тартылған сауда-саттықтар кӛрсетілген: 

 
5.2.4.5.Күнтізбеде сауда-саттық мәртебесі белгілі бір 

түске сәйкес келеді: 

  - ӛткізілетін сауда-саттық 

   - процесстегі сауда-саттық 

   - сауда-саттық аяқталды 

   - күші жойылған сауда-                                         
саттық 

5.2.4.6.Сауда-саттық туралы толық ақпарат үшін қажетті 

сауда-саттыққа басу керек. 

«Magnum 

Cash&Carry» 

ЖШС 

өкілдерінің 

байланыс 

деректері және 

жҧмыс режимі  

5.2.4.7.«Magnum Cash&Carry» ЖШС ӛкілдерінің 

байланыс деректері және жұмыс режимі ТЖҚ 

Классификаторда орналасқан:  
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Ақпарат Сипаттамасы 

Пікірлер және 

ҧсыныстар 

бойынша қонақ 

кітабы  

 

5.2.4.8.Бұл бӛлімде «Пікірлер мен Ұсыныстар» кітабы 

орналасқан, сайт қатысушылары және Компания 

жеткізушілері zakup.magnum.kz сайтына қатысты 

ӛздерінің пікірлері мен ұсыныстарымен бӛлісе 

алады, сонымен қатар жұмыс барысында 

анықталған қателер, мәселелер туралы хабарлай 

алады: 

 
 

5.2.4.9.Жарияланған пікірлер мен ұсыныстар туралы 

келесі кестеде кӛрсетілген:  

 

Платформаға 

және 

электрондық 

сауда-саттыққа 

қатысуға 

қолжетімділік 

 

5.2.4.10. Бұл бӛлімде ӛтетін және әрекет ететін 

(ӛткізілетін) сауда-саттықтар кӛрсетілген: 

 

Жеке кабинет 

 

5.2.4.11. Бұл бӛлімде авторландырылған 

тұтынушының жеке кабинеті орналасқан: 

 Баптау – сайтта авторландыру үшін құпия сӛзді ауыстыру; 

 Жазылу - сауда-саттыққа қолжетімділік және категорияға 

жазылу үшін берілген категориялары;  

 Биллинг – жасалған мӛлшерлемелер саны, жарияланымдар 

тарихы. 

 

5.2.5. Электрондық сауда-саттық сайтында тіркеуден ӛткен электрондық сауда-саттықта 

заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер қатыса алады. 

  

http://zakup.magnum.kz/
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5.3 Электрондық сауда-саттық тҥрлерінің сипаттамасы 

5.3.1 Электрондық сауда-саттық түрлерінің сипаттамасы ӛткізу амалына байланысты:  

 
 
 
 

 

5.3.2 Барлық сауда-саттық ашық болып табылады және автоматты ұзарту арқылы ғана 

ӛткізіледі. Жабық сауда-саттықты ӛткізу ТЖҚ қатысты ӛзгешелік пен арнайы 

талаптарға байланысты  ерекше жағдайларда ӛткізіледі.  

5.3.3 Сауда-саттықтың автоматты ұзартылуы – бұл қатысушылардың бірі бағалық 

ұсынысын (мӛлшерлемені жасаса) 15 минут бұрын және сауда-саттық 

аяқталуына бір минуттан кем уақыт қалған жағдайында ұсынса, сауда-саттық 

уақыты автоматты  түрде ұзартылады. 

5.3.4 Автоматты ұзартылудың ұзақтығы сатылатын/сатып алынатын ТЖҚ (ТЖҚ 

Классификаторына сәйкес) категориясына байланысты сауда-саттықтың аяқталу 

уақытына қосымша 30 (отыз) және 60 (алпыс) минутқа тең.  

5.3.5 Сауда-саттықтың автоматты ұзартылу функциясы 5 (бес) реттен артық емес 

болады, бұдан кейін сауда-саттық автоматты түрде жабылады. 

5.4 Әлеуетті серіктестерді тіркеу және аттестаттау  

5.4.1 Біздің компаниямыздың электрондық сауда-саттығында қатысу үшін барлық 

әлеуетті Серіктестерімізге zakup.magnum.kz Компанияның сайтында тіркеу және 

аттестаттау процедурасынан ӛту қажет.  

5.4.2 Компания ӛткізетін тәртіп сипаттамасы бар аттестаттау және Серіктестің 

аттестаттан ӛту туралы нҧсқаулық Компанияның zakup.magnum.kz сайтында 

кӛрсетілген. 

5.4.3 Әлеуетті Серіктес ӛзінің компаниясының қызметі туралы ақпараттың ӛзектілігі 

мен дұрыстығына және тіркеу нысанында кӛрсетілген ұсынылатын тауарларға, 

жұмыстарға, кӛрсетілген қызметтерге, сонымен қатар ӛзгеріс жағдайында 

олардың кейінірек уақытылы жаңаруына жауапкершілік тартады. 

•   
ТЖҚ 
тобы 

•   
Сауда-
саттық 

тҥрі 

•   

Сауда-
саттық 

форматы 

САТУ  

Электрондық сауда-саттықты ӛткізу 

арқылы сатылатын ТЖҚ 

АУКЦИОН 

(сату мақсатында сауда-саттық) 

  

САТЫП АЛУ  

Электрондық сауда-саттықты 

ӛткізу арқылы сатып алынатын 

ТЖҚ 

ТЕНДЕР  /   ШАҒЫН-

ТЕНДЕР 

(сатып алуды жүзеге асыру 

мақсатындағы сауда-саттық) 

• Жасалған мӛлшерлемелер сауда-саттықтың барлық 
қатысушылары үшін кӛрсетіледі 

• Қатысушылар сауда-саттықта бірнеше рет 
мӛлшерлемелерді жасай алады 

Ашық 
сауда-
саттық 

http://zakup.magnum.kz/
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5.4.4 Тіркеу мен аттестаттаудан сәтті ӛкен жағдайында уәкілетті Серіктес сайттың 

толық ауқымды қатысушысы болып табылады және сайтта орналасқан 

Компанияның электрондық сауда-саттық туралы ақпараты бар бӛлімге 

қолжетімділікке және бекітілген ТЖҚ категориясы бойынша сауда-саттықта 

қатысуға мүмкіндікке ие болады. 

5.5 Қатысушылардың қажетті санымен қамтамасыздау 

5.5.1 Сауда-саттықты ӛткізу бойынша дайындық шеңберінде Компания 

бӛлімшелердің-инициатордың Сатып алу/сату бойынша Жауапты Әкімгері ТЖҚ 

жеткізетін әлеуетті Серіктестердің бар болуына нарықтың талдауы ӛткізілуі 

және tender.kz сайттарында, БАҚ, басқа ақпараттық алаңдарда тендерлер туралы 

ақпарат жариялануы мүмкін. 

5.5.2  «Magnum Cash&Carry» ЖШС базасында тіркелмеген жаңа әлеуетті Серіктестер 

нарықта бар болған жағдайында бӛлімшелердің-инициатордың Сатып алу/сату 

бойынша жауапты тұлға Серіктес мекен-жайына жоспарланатын электрондық 

сауда-саттықта қатысу үшін шақыру хатын жолдайды.  

5.5.3 Әлеуетті Серіктес шақыру хатты ала салысымен 2 кҥн ішінде Сатып алу/сату 

бойынша жауапты тұлғаның электрондық поштасы арқылы хат жауапты жіберу 

арқылы сауда-саттыққа қатысу немесе сауда-саттықтан бас тарту туралы 

хабарлау қажет. 

5.5.4 Әлеуетті Серіктестің сауда-саттыққа қатысу қызығушылығын растайтын хат 

бекітілген мерзім ішінде болмаған жағдайында Серіктес шақырудан бас 

тартқандығын білдіреді. 

5.5.5 Нарықтың талдауын жүргізу, тіркелмеген әлеуетті Серіктестерді жеткізушілерді 

электрондық сауда-саттыққа қатысу үшін іздеу мен шақыру біздің 

Компаниямыздың тарапынан міндетті емес. Ӛздерінің ТЖҚ сатуға немесе біздің 

компаниямыздан ТЖҚ сатып алуға қызығушылық танытатын барлық әлеуетті 

Серіктестер сауда-саттық туралы ақпаратты алу үшін ашық кӛздерді 

мониторингтен күнделікті ӛткізу бастамасын білдіру және кейінірек, 

http://zakup.magnum.kz/ сайтта тіркеуден ӛту керек.  

 

5.6 Қатысушыларды ақпараттық қамтамасыздау 

Сайттағы ӛзгерістер туралы қатысушыларды ақпараттық ескерту және 

қатысушылардан түскен хабарламаларды ЭСЖ Әкімгері, Компания 

бӛлімшелердің-инициатордың Сатып алу/сату бойынша Жауапты тұлғалар жүзеге 

асырады. Жауапты тұлғалардың – ЭСЖ Әкімгерлердің байланыс деректері 

Компанияның сайтында ТЖҚ Классификаторында кӛрсетілген; 

5.6.1. Серіктес Сауалнамасында бірінші кезекте анықталған Сіздің ұйымыңыздың 

ӛкілінің байланыс деректерін ӛзгерту үшін Электрондық сатып алу жүйесінің 

Әкімгеріне компанияның фирмалық бланкісінде сканерленген хатты,  әлеуетті 

Серіктестің ӛкілінің деректері ӛзгергендігі туралы ақпаратты жолдау керек.  

5.6.2. Деректерді ӛзгертуді ЭСЖ Әкімгері хатты ала салысымен 2 жұмыс графигі ішінде 

жүзеге асырады. Сатып алу санаты бойынша ЭСЖ Әкімгері ӛзгерісті енгізген соң, 

қатысушыға электрондық пошта арқылы жұмыс нәтижесі туралы хабарлау қажет.  

 

http://zakup.magnum.kz/
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6 Электрондық сауда-саттықты өткізу тәртібі 

6.1 Жоспарлы сауда-саттықты өткізу графигі  

6.1.1 Сауда-саттықтың ҧзақтығы: 

Ақпарат Сипаттамасы 

Сауда-

саттықтың 

басталу кҥні 

мен уақыты: 

Сәрсенбі 

сағат 09-00-ден 12-

00-ге дейін 

Демалыс және мереке күндеріне түспеу қажет. 

№1 мысал:  

Сауда- саттықты ӛткізу уақыты мереке күнге, 2017 

жылдың 22 наурыз айы сәрсенбіге түсті. Сауда-

саттықты ӛткізу уақыты мерекенің алдыңғы жҧмыс 

кҥніне  ауыстырылады. Сауда-саттықтың басталу 

уақыты – жұмыс күні, 2017 жылдың 18 наурыз айы 

сенбіге ауыстырылады  

* №2 мысал:  

Сауда- саттықты аяқталу уақыты мереке күнге 2017 

жылдың 06 шілде айы бейсенбіге түсті. Сауда-

саттықтың аяқталу уақыты мерекенің алдыңғы 

жҧмыс кҥніне  ауыстырылады. Сауда-саттықтың 

аяқталу уақыты – жұмыс күні, 2017 жылдың 07 шілде 

айы жұмаға ауыстырылады 

Дата и время 

завершения 

торгов: 

Бейсенбі - Жұма 

сағат 14-00-ден 17-

00-ге дейін 

(автоматты 

ұзартуды есепке 

алмағанда) 

Сауда-

саттықтың 

өткізілу 

ҧзақтығы: 

Аз мӛлшердегі уақыт – 24 сағат (1 тәулік) 

Кӛп мӛлшердегі уақыт – 72 сағат (3 тәулік) 

6.1.2  Жоспарлы сауда-саттықты өткізу мерзімі: 

 

Ақпарат 
Апта кҥндері 

Бс Жм Сн Жс Дс Сс Ср Бс Жм 

Сайтта сауда-саттықты 

енгізу және 

қатысушыларды жаңа 

ӛтетін сауда-саттық 

туралы ақпаратты 

ескерту-хаттары арқылы 

жіберу 

   Сауда-

саттық 

басталар 

алдында 

кҥнтізбелі

к 30 

кҥннен 

бастап 

сағат 

18.00-ге 

дейін   

БС 

        

Ӛткізілетін сауда-

саттыққа қатысты 

Серіктестер 

коммерциялық және 

бағалық ұсыныстарды 

дайындайды 
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Сауда-саттықтың 

ашылуы       

9.00-

ден 

12.00

-ге 

дейін 

  

Сауда-саттық ӛткізілу 

барысында Серіктестер 

сайтта мӛлшерлемелер 

жасайды 

         

Сауда-саттықтың 

жабылуы  

(автоматты ұзарту 

функциясы қосылған 

кезінде аталған уақыт 

ұзартылады) 

        

14.00

-ден 

17.00

-ге 

дейін 

6.2. Жоспарланбаған сауда-саттықты және шағын тендерді өткізу 

графигі  

6.2.1.  Жоспарланбаған электрондық сауда-саттық ӛткізу мерзімдері апта күндеріне  

        қатысты  емес. 

6.2.2.  Сауда-саттықтың ҧзақтығы: 

Ақпарат Сипаттамасы 

Сауда-

саттықтың 

басталу кҥні 

мен уақыты: 

Жұмыс күндері 

сағат 09-00-ден 12-

00-ге дейін 

Демалыс және мереке күндеріне түспеу қажет. 

№1 мысал:  

Сауда-саттықты ӛткізу уақыты мереке күнге, 2017 

жылдың 22 наурыз айы сәрсенбіге түсті. Сауда-

саттықты ӛткізу уақыты мерекенің алдыңғы жҧмыс 

кҥніне  ауыстырылады. Сауда-саттықтың басталу 

уақыты – жұмыс күні, 2017 жылдың 18 наурыз айы 

сенбіге ауыстырылады  

* №2 мысал:  

Сауда-саттықты аяқталу уақыты мереке күнге 2017 

жылдың 06 шілде айы бейсенбіге түсті. Сауда-

саттықтың аяқталу уақыты мерекенің алдыңғы 

жҧмыс кҥніне  ауыстырылады. Сауда-саттықтың 

аяқталу уақыты – жұмыс күні, 2017 жылдың 07 шілде 

айы жұмаға ауыстырылады 

Сауда-

саттықтың 

аяқталу кҥні 

мен уақыты: 

Жұмыс күндері 

 сағат 14-00-ден 

17-00-ге дейін 

(автоматты 

ұзартуды есепке 

алмағанда) 

Сауда-

саттықтың 

өткізілу 

ҧзақтығы: 

Аз мӛлшердегі уақыт – 24 сағат (1 тәулік) 

Кӛп мӛлшердегі уақыт – 72 сағат (3 тәулік) 
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6.2.3. Ӛткізу мерзімдері: 

 

Іс-шара 

Сауда-
саттық 

өткізілуге 
дейін 

кҥніне 2 рет 

Сауда-
саттық 

өткізілуге 
дейін 

кҥніне 1 
рет 

Сауда-саттық кҥні 

Сайтта сауда-саттықты енгізу және 

қатысушыларды жаңа ӛтетін сауда-саттық 

туралы ақпаратты ескерту-хаттары арқылы 

жіберу 

18.00-ге  

дейін 
    

Ӛткізілетін сауда-саттыққа қатысты 

Серіктестер коммерциялық және бағалық 

ұсыныстарды дайындайды 
     

Сауда-саттықтың ашылуы   

9.00 –

ден 

12.00-

ге 

дейін 

  

Сауда-саттық ӛткізілу барысында Серіктестер 

сайтта мӛлшерлемелер жасайды      

Сауда-саттықтың жабылуы  

(автоматты ұзарту функциясы қосылған 

кезінде аталған уақыт ұзартылады) 
    

14.00-

ден 

17.00-

ге 

дейін 

6.2.4. «Magnum Cash&Carry» ЖШС сауда-саттық ӛткізілуін тоқтатуға және сауда-

саттықты уақытынан бұрын жабуға құқығы бар.  

6.2.5. Сауда-саттықты ӛткізуден бас тарту себептерін түсіндіру сауда-саттық ӛткізу 

парақшасында жарияланады. 
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7. Әлеуетті Серіктесті сауда-саттыққа дайындау 

7.1.1. Әлеуетті Серіктестерге сауда-саттық ӛткізілетін күні ЭСЖ-нен автоматты түрде 

жаңа сауда-саттықтар туралы ақпараттық хат жіберіледі, келесідей ақпарат 

кӛрсетіледі: 

 Сауда-саттық санаты, атауы, сауда-саттық ӛткізілу күні мен уақыты;  

 ЭСЖ-де әрекет ететін сауда-саттықтың парағына гиперсілтеме.   

7.1.2. Жаңа сауда-саттықтар туралы хатты алу сәтінен бастап қатысушыларда жаңа 

сауда-саттық сипаттамасына қолжетімділік пайда болады. 

7.1.3.Сауда-саттықтың сипаттамасымен танысу үшін қатысушы zakup.magnum.kz  

сайтында келесідей орындау керек: 

 

1. Бас бетке кіру және «Электрондық сауда-саттық» парағына басу қажет: 

 

 

 
 

2. Санат тізімінде қажетті сауда-саттықты табу керек. Сауда-саттық 

категориялары алфавит бойынша жоғарыдан тӛмен орналасқан. 

3. Сауда-саттық атауына басу керек: 

 

 

 

1. Содан соң сауда-саттық сипаттамасы бар кесте ашылады: 

 

 

  

http://zakup.magnum.kz/
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Сауда-саттық сипаттамасы бар кестенің мазмҧны: 

Алаң атауы Сипаттамасы 

Компания Үнсіз келісім бойынша «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

Топ Аталған алаңда кӛрсетілген лот (лоттарға) қатысты категория 

топтарының атауы кӛрсетіледі. 

Санат Аталған алаңда кӛрсетілген лот (лоттарға) қатысты ТЖҚ 

категориясының атауы кӛрсетіледі. 

Түрі «Сатып алу» немесе «Сату». «Сатып алу» жағдайында, сауда-саттық 

бағаны түсіру үшін ӛткізіледі. «Сату» жағдайында аукцион бағаны 

кӛтеру үшін ӛткізіледі. 

Бастапқы бағасы ТЖҚ сатып алу/сатудың бастапқы бағасы немесе тауар бірлігі (сауда-

саттықта бір лот қатысқан жағдайында) үшін бастапқы бағасы 

Толығырақ сипаттамасы Аталған алаңда лот және ТЖҚ сатып алу/сату шарттары туралы ақпарат 

жарияланған. ЭСЖ қатысушысы бұл ақпаратпен мұқият танысу керек. 

Мӛлшері Аталған алаңда Компанияға тиімді бағамен сатып алуға қажетті 

тауардың мӛлшері кӛрсетілген. 

Ӛлшеу бірлігі Лот (лоттардың) ӛлшем бірлігі 

Валюта Компания және сауда-саттық жеңімпазы арасында келісім-шарт 

жасасқан ақша бірлігі. 

Мӛлшерлеме қадамы Бастапқы бағаны арттырудың (аукцион кезінде) немесе бағаны 

кемітудің (тендер кезінде) минималды қадамы  

Сауда-саттық басталу 

уақыты 

Алаңда сауда-саттық басталу күні мен уақыты (Астана қаласының 

уақыты бойынша) кӛрсетілген. 

Сауда-саттық аяқталу 

уақыты 

Алаңда сауда-саттық аяқталу күні мен уақыты (Астана қаласының 

уақыты бойынша) кӛрсетілген. 

Автоматты ұзарту  Қосылған/қосылмаған. Автоматты ұзарту 5-тен артық емес 

Тӛлеу және жеткізу 

амалы туралы 

толығырақ  

Бұл алаңда жеткізу шарттары:ӛзі тасымалдау/есікке дейін жеткізу, 

жеткізу мекен-жайы, тӛлеу шарттары кӛрсетілген  

Техникалық 

спецификациясы 

Аталған алаңда лот бойынша Техникалық спецификациясы кӛрсетілген. 

ЭСЖ қатысушысына оны жүктеу қажет. Егер алаң бос болса, бұндай 

жағдайда лот және шарттары туралы ақпарат «Толығырақ ақпарат» 

алаңында кӛрсетілген. 

Компанияның тендерлік 

комитеті  

Ӛткізілген сауда-саттық нәтижелерін келісу және жеңімпазды анықтау 

үшін процедураны атқаруға арналған Компаниямен құрылған алқалы 

орган.  Тендерлік комитеттің жұмыс тәртібі, құқықтары және 

міндеттері Компанияның ішкі құжаттарымен анықталған.  

7.1.4.    Сауда-саттыққа қатысу үшін коммерциялық ҧсынысты дайындау ҥшін   

Серіктес тауарды жеткізу, жұмысты атқару, қызметтерді кӛрсету және оларды 

қабылдау бойынша Техникалық спецификацияның (сатып алу/лотқа қойылатын 

талаптар) талаптарымен міндетті түрде танысу керек. 

7.1.5.    Серіктестің коммерциялық ұсынысы техникалық спецификацияда кӛрсетілген 

толық ауқымда қажетті ақпаратпен және материалдардан тұру, сонымен қатар 

серіктестің қалауы бойынша қосымша ақпаратты қамту керек. 

7.1.6.  Ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер сатып алу бойынша Техникалық 

спецификацияда кӛрсетілген сапа және сипаттамалар бойынша талаптарға 

сәйкес келу керек. 

7.1.7. Сауда-саттыққа қатысу үшін ұсыныстарды еркін нысанда, Excel немесе Word 

форматында рәсімдейді.  
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7.2     Сауда-саттық бастамасы және өткізу жҥрісі  

7.2.1.  Компанияның электрондық сауда-саттығында қатысу интернетке шығатын  

        (ұялы телефон, планшет және басқа гаджеттер) кез келген құрылғы арқылы        

жүзеге  асуы мүмкін. 

7.2.2. Сауда-саттықтың басталуы кӛрсетілген уақытқа сәйкес автоматты түрде жүзеге 

асады. 

7.2.3. Сауда-саттық басталған соң, парақтың жоғары жағында уақытты кері есептеу   

таймері (сауда-саттық аяқталу уақытынан бастап) және серверде ағымдық уақыт 

(сағат:минут:секунд) кӛрсетілген: 

 

 

 

7.2.4. Қатысушылар сауда-саттық әрекет ету уақытысында ғана (автоматты ұзартуды 

есепке алғанда) мӛлшерлемені жасай алады. 

7.2.5. Егер сауда-саттық мәртебесі 
(Сауда-саттық әлі басталмады!)

 немесе (АЯҚТАЛДЫ) 

болса, мӛлшерлемелерді жариялауға қолжетімділік жоқ.  

7.2.6. Әрекет ететін сауда-саттық ӛткізілу кезінде сауда-саттық сипаттамасына сәйкес 

ұсыныстарды жариялау үшін қатысушы «Мөлшерлеме» кестесіндегі алаңды 

толтыру керек: 

 

7.2.7. «Мӛлшерлеме» кестесіндегі алаңдар саны сауда-саттық түрлеріне байланысты. 

Егер лоттар бірнеше болса, онда лоттар тізімі бар алаңдар екі немесе одан артық 

болу мүмкін. 

7.2.8. Баға ұсынысын жарияламас бұрын қатысушы келесідей міндетті: 

 сауда-саттық сипаттамасын оқу; 

 қажетті сауда-саттық парағында болуына кӛз жеткізу; 

 ӛзінің баға ұсынысы бойынша есеп айырысуды, сонымен қатар техникалық 

спецификацияның талаптарына қатысты ұсыныстардың сәйкес келуін 

тексеру. 

7.2.9. Барлық есептер дайын болған соң, қатысушы «Мӛлшерлеме» кестесіндегі алаңды 

толтырады: 
 «Сіздің мӛлшерлемеңіз» 

алаңында 

Баға ұсыныс сомасын толтырады  

 «Комментарий» алаңында Баға ұсынысына қатысты түсініктемені (қажет болса) сипаттайды  

 

 «Файлды тіркеу» алаңында Келесі құжаттарды тіркейді: 

1. Техникалық спецификацияның талаптарына сәйкес тауарлар, 
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жұмыстар және қызметтер кӛрсетілген дайын коммерциялық 

ұсынысы  

2. Баға ұсынысының («Сіздің мӛлшерлемеңіз» алаңында 

кӛретілген соманы талдау) мағынасын ашу 

Жоғарыда аталған құжаттар сіз сайтта жаңа мөлшерлемені 

жасаған сайын тіркелу керек.  

7.2.10. Барлық алаңдар толтырылған соң, қатысушы сауда-саттықта ӛзінің баға 

ұсынысын жариялау үшін 
«Мӛлшерлемені жасау» 

пернені басу қажет. 

7.2.11. Қатысу шарттарында бұзушылық жоқ болмаған жағдайында парақты жаңартқан 

соң, сауда-саттықтың қатысушысының деректері «Сауда-саттық жүрісі» 

кестесінде сақталады.  

Парақтың жоғары жағында келесі жазба пайда болады: 

 

7.2.12. «Сауда-саттық жүрісі» кестесінде сауда-саттықтың қатысушысы ӛзі 

жариялаған деректерді және аталған сауда-саттықтың басқа қатысушыларының 

мӛлшерлемелерін (басқасы: «Жабық» сауда-саттық) кӛре алады: 

 

7.2.13. Егер сауда-саттық ӛткізілу барысында қатысушыда байланысқа қатысты мәселе 

туындаған кезінде қатысушы сауда-саттық ӛткізілу барысында сатып алу/сатуға 

Жауапты тұлға  телефон немесе басқа мүмкін байланыс құралдары  арқылы 

байланыспен, интернетпен байланысты жергілікті мәселеге тиісті әрекет ететін 

сауда-саттыққа қатысуға мүмкіндігі жоқтығын хабарлайды. 

7.2.14. Сатып алу/сатуға Жауапты тұлғасы, ЭСЖ Әкімгері қатысушыға Компанияның 

электрондық сауда-саттығында қатысу интернет арқылы (ұялы телефон, 

планшет және басқа гаджеттер кӛмегімен) кез келген құрылғымен қатыса 

алатындығын айтады. 

7.2.15. Егер қатысушы ӛзінің тіркеу деректеріне уақытша қолжетімділігі болмаған 

жағдайында сауда-саттыққа қатыса алмаса, онда ЭСЖ Әкімгері қатысушыдан 

ӛтінім ала салысымен, 1 сағат ішінде  қатысушының қолжетімді электрондық 

поштасына (айына бір реттен жиі емес) құпия сӛзді енгізу (жаңарту) туралы 

сұратымды жібереді.  

7.2.16. Егер қатысушыда техникалық спецификацияға, сауда-саттық сипаттамасына 

қатысты қосымша сұрақтар бар болған жағдайында сауда-саттықтың 

қатысушысы «Сауда-саттыққа тиісті комментарий» кестесінде ӛзінің сұрағын 

жариялай алады. 
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7.3.  Сауда-саттық өткізуін аяқтау 

7.3.1. Сауда-саттықтың аяқталуы кӛрсетілген уақытқа (автоматты ұзартуды есепке 

алмағанда) сәйкес автоматты түрде жүзеге асады.  

7.3.2. Егер автоматты ұзарту функциясы іске қосылса, онда сауда-саттықтың аяқталуы 

қатысушының бірде-біреуі соңғы 15 минут ішінде баға ұсынысын (мӛлшерлемені 

жасады) ұсынбаған жағдайында автоматты түрде жүзеге асырады. 

7.3.3. Егер автоматты ұзарту функциясы қосулы болған кезінде сауда-саттық аяқталу 

уақыты бола салысымен, егер соңғы 15 минут ішінде қатысушылардың ешқайсысы 

баға ұсынысын (мӛлшерлеме жасады) жасамаған немесе егер автоматты ұзарту 

функциясы 5 (бес) рет іске қосылған жағдайында сауда-саттық аяқталуы автоматты 

түрде жүзеге асады 

7.3.4.  1 (бір) автоматты ұзарту 30 минутқа тең. 

7.3.5. Сауда-саттық жабылуға дейін соңғы 15 минут ішінде сауда-саттық автоматты түрде 

30 минутқа ұзартылады. Автоматты ұзарту функциясы кӛп мӛлшерде – 5 рет іске 

қосылады 
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8 Сауда-саттық қорытындысы  сауда-саттықтың 

жеңімпазын анықтау 

  

8.1 Ӛткізілген сауда-саттықтың мәртебесі келесі критерийлер бойынша анықталады:  

 

 

 

Сауда-саттық мәртебесі 
Сауда-саттықты 

анықтау бойынша 
критерийлері 

Шешім 

Электрондық сауда-
саттық әрекет етеді 
және өткізілген деп 

танылды 

Сауда-саттықтың бір 
қатысушысынан бір 

коммерциялық ҧсынысының 
бар болуы 

Қайталама сауда-
саттықты өткізбейді 

Электрондық сауда-
саттық өткізілмеген 

деп танылды 

1) Сауда-саттық қатысушыларынан 
коммерциялық ҧсыныстың 
жоқтығы  

2) Кең ауқымдағы техникалық 
спецификациясының талаптарына 
тиісті сауда-саттықтың барлық 
қатысушыларының коммерциялық 
ҧсыныстарының сәйкес келмеуі  

3) Сауда-саттық 
қатысушыларының өзара 
және/немесе Компания 
қызметкерлерімен бірге сөз байласу 
фактісін анықтау 

Қайталама 
сауда-саттық 
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8.2 Қайталама сауда-саттық  бір реттен артық емес ӛткізіледі.  

8.3 Назар аударыңыз! Сауда-саттықтың жеңімпазын (шағын тендердің жеңімпазының 

басқасы) анықтау кезінде «ең жоғары/ең тӛменгі баға» критерийі әлеуетті 

Серіктестерді таңдау кезінде салмақты және жалғыз дәйек болып табылмайды. 

Сауда-саттықтың жеңімпазы автоматты және жаппай тендер/аукционның 

жеңімпазы ретінде анықталмайды. 

8.4 Сауда-саттық қатысушыларынан түскен ұсыныстарды бағалау келесі критерийлер 

бойынша балдық шкалаға сәйкес талдау және бағалау негізінде  жүзеге асады: 

8.4.1 ТЖҚ барлық түрлері бойынша: 

 ӛткен бірлескен ынтымақтастықтың тәжірибесі; 

 тек қана сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер саласында 

нарықтағы Серіктестің тәжірибесі; 

8.4.2 Сатып алынатын тауарларына тиісті: 

 спецификация талаптардың коммерциялық ұсыныстары бойынша тауарларды 

тасымалдау мерзімдерінің сәйкестігі; 

 әлеуетті Серіктес ұсынған сұрыпталым (тауарларды сатып алу кезінде) 

кӛлемі; 

 тауарларды аймақтық қамту және жеткізу шарттары, жеткізу орындары 

(аталған талаптарға Серіктестің мүмкіндіктерінің сәйкес келуі); 

 кепілдікті қосқанда сату сервисінен кейін шарттары; 

 Серіктес ұсынған ТЖҚ сапасы (сәйкестік және сапа сертификаттарының, 

тауарлар портфолио және каталогтарының бар болуы); 

 Серіктес ұсынған (сатып алу кезінде) жұмыстарды атқару, тауарларды 

жеткізу, қызметтерді кӛрсету мерзімдері; 

 жеткізілген тауарлар кӛлемі; 

 жеткізу мерзімділігі; 

 Серіктес сынған (сатып алу кезінде) жұмыстарды атқару, тауарларды жеткізу, 

қызметтерді кӛрсету мерзімдері; 

 тапсыру-қабылдау шарттары; 

Сауда-саттық 
қатысушысының 

кепілді жарналары 
болмаған 

жағдайында  сатып 
алуды/сатуды   

тоқтату 

1) Сауда-саттық қатысушыларынан тҥскен 
коммерциялық және баға ҧсыныстары 

Компанияның сатып алу/сату қажеттілігін 
толық ауқымда қанағаттандырмайды  

2) Компанияда ішкі факторлардың орын 
алуы, соның салдарынан сату/сатып алу 

бойынша қажеттілігі қажет емес.   

3) Сыртқы факторлардың орын алуы 
салдарынан сату/сатып алу бойынша 

қажеттілігі (елде экономикалық жағдайдың 
өзгеруі және басқасы) қажет емес 

Қайталама 
сауда-

саттықты 
өткізбейді 
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 ресми ӛндірушінің дистрибутивінің бар болуына тиісті талаптарыбұдан 

бұрын бұрын жеткізілген тауарлар туралы пікірлер (кеңестер); 

 тӛлем шарттары; 

 бӛлімше-инициатормен сатып алуға қатысты белгіленген басқа талаптар. 

8.4.3. Сатып алу бойынша Серіктестің талаптарды атқару мүмкіндігін бағалау 

критерийлеріне тиісті сатып алынатын жұмыстар және қызметтер келесідей болып 

табылады:  

•       жұмыстардың/қызметтердің жалпы атқарылу мерзімі; 

 Ұсынылатын Жұмыстар/Қызметтер аймақтық қамту шарттары бойынша 

жұмыстар/қызметтер атқарылған орны;   

 кепілдік қызмет кӛрсетуді қосқанда сату сервисінен кейін шарттары; 

 атқарылатын Жұмыстар/Қызметтер бойынша штатқа және қызметкерлер 

біліктілігіне қойылатын талаптар; 

 жұмыстарды атқару, қызметтерді ұсыну (дилерлік келісім шарттарды және 

ресми ӛндірушіден авторизациядан ӛтуді қосқанда) құқығына тиісті 

лицензияның және рұқсаттың бар болуы;  

 Ұсынылатын Жұмыстар/Қызметтер кезінде Серіктестің арнайы жабдықтың 

және инфрақұрылымның бар болуына қойылатын талаптар;  

 бұдан бұрын кӛрсетілген қызметтер туралы мәліметтер  (портфолио, 

пікірлер); 

 тӛлем шарттары; 

 бӛлімше-инициатормен сатып алуға қатысты белгіленген басқа талаптар; 

8.5 Сауда-саттық қатысушыларына жарияланған әрбір ұсыныс бойынша барлық 

критерийлерге сәйкес Сатып алу/сатуға Жауапты тұлға компанияда бекітілген 

әдістемеге сәйкес баллды қояды. Сауда-саттық қатысушысының коммерциялық 

ұсынысының қорытынды бағасы әдістеменің барлық критерийлеріне сәйкес 

қойылған баллдар қосылады.  

8.6 Жоғарыда аталған критерийлер мен ұсынылған бағаларға сәйкес едәуір кӛп 

баллдың мӛлшерін жинаған қатысушы тендер/аукционның Жеңімпазы болып 

танылады. 

8.7 Шағын тендердің жеңімпазын анықтау «ең тӛменгі баға» критерийі бойынша 

жүзеге асады.  

8.7.1 Серіктес-жеңімпазды бекітуді және сауда-саттықтың нәтижесін Хаттамада 

рәсімдейді, сайтта «Сауда-саттық нәтижесі» бӛлімінде жариялайды: 

 

8.7.2 Хаттама жарияланған соң, ӛткізілген сауда-саттықтың барлық қатысушылары 

электрондық поштаға ескертпені автоматты түрде қабылдайды. 

8.7.3 Қатысушылардың ұсыныстарын бағалау және ӛткізілген сауда-саттықтың 

қорытындысын келтіру Компанияда күнтізбелік 10 күн ішінде жүзеге асады.  

8.7.4   Нәтижелер бойынша: 

 сауда-саттықты ӛткізу; 

 сатып алу критерийлері (сатып алу Спецификациясына тиісті Серіктестің 

ТЖҚ сәйкес келуі) бойынша талаптарды орындау қабілеттілігі негізінде 

Серіктесті бағалау. 
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Сатып алу жӛніндегі ЭСЖ Әкімгері Серіктестерді бағалау Хаттамасын 

рәсімдейді және бағалаудың бекітілген әдістемесіне тиісті сауда-саттықтың 

бірінші кезеңінде қатысқан әрбір Серіктес бойынша баллдарды қояды.  

8.7.5 Баллдың кӛбірек мӛлшерін жинаған үш әлеуетті Серіктестер бірінші кезеңнің  

жеңімпаздары (ашық сауда-саттық және сатып алу критерийлері бойынша)  

ретінде танылады; 

8.7.6  Сауда-саттықтың бірінші кезеңінің жеңімпаздары арасында Компания жабық 

тендер ӛткізеді, бұл үшін ЭСЖ Әкімгері санатқа тиісті жабық тендерді ӛткізу 

үшін ЭСЖ-де ӛтінімді енгізеді және тендердің екінші кезеңінің 

қатысушыларына шақырулар жібереді. Бұдан әрі – бекітілген тәртіпте 

электрондық сауда-сатықтың екінші кезеңін ӛткізеді. 

8.7.7 Электрондық сауда-сатықтың екінші кезеңін ӛткізу кезінде ең жақсы бағаны 

ұсынған Ұйымдастырушы-серіктеспен әлеуетті Серіктес ретінде соңғы 

қорытынды жүзеге асады, оған Компания атынан шарт жасасу туралы ұсыныс 

жасалады.  

8.8 Тендер/аукционның жеңімпазын таныған соң шарттардан бас 

тарту/өзгерту  

8.8.1  Егер әлеуетті Серіктесті оны жеңімпаз деп таныған соң, электрондық сауда-

саттықта ұсынылған коммерциялық ұсыныстан бас тартса және бұдан бұрын 

ұсынған шарттарды (Компания мүддесіне жатпайтын) ӛзгертсе, онда ЭСС 

Әкімгері, Сатып алу/сатуға Жауапты тұлға таңдалған жеңімпазбен келісім-шарт 

жасаспауға және сауда-саттықтың басқа қатысушыларының ұсыныстарын 

қарастыруды ұйымдастыруға құқығы бар.  

8.8.2 Сауда-саттықтың басқа қатысушыларының арасында жеңімпазды таңдау  

алқалылық – Компанияның Тендерлік комитетімен жүзеге асады.  

8.8.3 Сауда-саттық жӛніндегі Тендерлік комитет басқа қатысушылардың 

ұсыныстарынан бас тартуға құқығы бар, соның салдарынан бӛлімше-

инициатордан сатып алу/сатуға жауапты тұлға қайталама сауда-саттық 

ӛткізілуін ұйымдастырады. 

8.8.4 Жеңімпаз болып танылған соң электрондық сауда-саттықтың Серіктес, 

қатысушысы ұсынған коммерциялық шарттарды ӛзгертсе немесе «Magnum 

Cash&Carry» Компаниясымен бірге ынтымақтастықтан бас тартса,  бұл ереженің 

№1 Қосымшада кӛрсетілген ережелерге сәйкес тәртіптік шараларды қолдануға 

құқығы бар. 

 

9 Тендер/аукционның жеңімпазымен бірге келісім-шартты 

рәсімдеу  

9.1 Тендер/аукционның жеңімпазын бекіткен соң, ЭСС Әкімгері, Сатып   алу/сатуға 

Жауапты тұлға келісім-шарт/қосымша келісім жасасу бойынша  Серіктес-

жеңімпазбен кейінірек жұмысты жүргізеді. 

9.2 Электрондық сауда-саттық сайтында нәтижелерді жарияланған соң, Серіктеспен 

келісім 15 жұмыс күні ішінде жасасу қажет. 

9.3 Таңдалған, бекітілген Серіктеске тиісті аяқталған тендердің әрекеті орындаушымен 

жасасқан келісім-шартта кӛрсетілген мерзімі   ішінде жүзеге асады. 

9.4 Сауда-саттық нәтижесі бойынша келісім-шартты ұзартуға тыйым салынған. 

  



Нұсқаулық «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

«Magnum Cash&Carry»  ЖШС тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілген қызметтерді сатып алу/сату туралы 

 
 

 

Редакция №2 Страница 29 из 37 

 

10 Аттестаттау және электрондық сауда-саттықты өткізу 

процедурасы кезінде тараптардың жауапкершілігі  

10.1 Тараптардың қҧқықтары және міндеттері 

10.1.1  Әлеуетті Серіктестің құқығы бар: 

10.1.1.1 Компанияның электрондық сауда-саттық сайтында коммерциялық және баға  

ұсынысын жариялау арқылы тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып 

алу/сату бойынша сауда-саттықта  қатысуға. 

10.1.1.2 Компаниядан электрондық сауда-саттықты ӛткізу және қатысу тәртібі туралы    

қажетті ақпаратты алуға. 

10.1.1.3 Техникалық спецификация талаптарына (сатып алу бойынша  талаптар) сәйкес    

коммерциялық ұсынысты дайындау кезінде сұрақтар пайда болғандықтан  ЭСС 

Әкімгерден, Сатып алу/сатуға Жауапты тұлғадан қосымша ақпаратты  және 

кеңесті алуға. 

10.1.1.4 Ӛзі немесе үшінші тұлғалар арқылы (қосалқы мердігерлер) қызметтерді кӛрсету, 

жұмыстарды атқару және тауарларды  жеткізу жүзеге асады. Қызметтер, 

жұмыстар, тауарлар үшінші тұлғалармен жүзеге асқан жағдайында Контрагент 

ӛзінікі секілді үшінші тұлғалармен (қосалқы мердігерлер) кӛрсетілген 

қызметтерге, жұмыстарға, тауарларға жауапкершілік тартуға; 

10.1.1.5 Сауда-саттық аяқталғанға дейін тауарлар, жұмыстар және қызметтер  туралы 

баға ұсынысқа ӛзгерістерді енгізуге. 

10.1.1.6 Компания мекен-жайына (бірінші басшының қолы және мӛрі кӛрсетілген ресми  

бланкте) дәлелді хатты жолдау арқылы сауда-саттық аяқталу  уақытынан бастап 

3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей тауарларды, жұмыстарды және 

қызметтерді жеткізу/сатып алудан бас тартуға. 

10.1.1.7 Компаниямен жасасқан келісім-шартқа және бекітілген Қазақстан  

Республикасының заңнамасына тиісті Компаниямен шарт талаптарын  бұзуға. 

10.1.1.8 Серіктеске тәртіптік шаралар қолданылған жағдайында (есеп жазбасын бұғаттау) 

есеп жазбасын бұғаттау уақытынан бастап Компанияға күнтізбелік 10 күн 

ішінде дәлелді апелляцияға беруге. 

 

10.1.2    Әлеуетті Серіктес келесідей міндетті: 

 
10.1.2.1 Серіктес сауалнамасында сенімді ақпаратты ұсынуға. 

10.1.2.2 Компания ұсынған техникалық тапсырмаларға сәйкес Компания сайтында   

ақпаратты ұсынуға. 

10.1.2.3 Сатып алуға (Техникалық спецификация) қатысты талаптармен алдын ала   

танысқан соң, сауда-саттықта қатысуға, әлеуетті серіктестің ТЖҚ бұл   

құжаттың талаптарына сәйкес келмегенде қатыспауға. 

10.1.2.4 Ӛзінің тауарлары, жұмыстары және қызметтері туралы сенімді ақпаратты  

ұсынуға. 

10.1.2.5 Келісім шартты жасасқан соң, сауда-саттықта аталған тауарлардың, 

жұмыстардың және қызметтердің сипаттамаларынан ауытқумауына. 

10.1.2.6 Келісімнің шартын орындау үшін теріс ықпалын тигізетін немесе тәуекелге 

әкелетін құқық белгілеуші құжаттарды қайтарып алу немесе әрекет етуін 

тоқтатуды қосқанда, лицензиялардың, сертификаттардың, аттестаттардың, 
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декларациялардың және рұқсат құжаттардың бар немесе жоқтығы туралы 

ақпаратты ұсынуға. 

10.1.2.7 Үшінші тұлғалар алдында қарызы бар екендігін қосқанда, салық қарызы бар 

немесе жоқтығы туралы ақпаратты ұсынуға. 

10.1.2.8 Банкротқа ұшырау немесе оңалту процедурасы басталу туралы ақпаратты 

ұсынуға.   

10.1.2.9 Серіктес ұйымының реквизиттері немесе ұйымның ӛкілінің байланыс  деректері 

ӛзгерген жағдайында ТЖҚ Классификаторында кӛрсетілген сатып  алу/сатуға 

жауапты ЭСЖ Әкімгерге хабарлауға. 

10.1.3    Әлеуетті Серіктеске келесідей тыйым салынады: 

10.1.3.1 Жеңген жағдайында басқа контрагенттерге, соның ішінде үлестес 

компанияларға, бұл нұсқаулықтың 10.1.1.4 қарастырылған жағдайдан басқа, 

контракты жасасу құқығын беруге. 

10.1.3.2 Электрондық сауда-саттық ашылу (басталу) сәтінен және сайтта (техникалық 

сипаттағы сұрақтар бойынша ЭСЖ Әкімгерімен хабарласудан басқа) ӛткізілген 

сауда-саттық нәижелері бар хаттаманы жариялау сәтіне дейін ЭСЖ 

Әкімгерлеріне, сатып алу/сатуға жауапты тұлғаларға және сауда-саттық  

бойынша шешімді қабылдайтын тұлғаларға хабарласуға. 

10.1.3.3 Электрондық сауда-саттық ӛткізу барысында шынайы баға ұсынысына (бағалар 

«демпинг» жасау) жауап бермейтін мӛлшерлемелер жасауға. 

10.1.3.4 Электрондық сауда-саттыққа қатысты комментарийлерде келесі сипаттағы 

хабарландыруларды қалдыру керек: 

1. сауда-саттықтың басқа қатысушыларының тәртібіне, әрекеттеріне, 

біліктілігіне және сипаттамаларына пайымды пікірі; 

2. кез келген түрде талқылауға қатысатын қатысушыларды балағаттауға, а, 

соның ішінде жасырын түрде, заңды тұлғалармен қатар, нақты жеке 

тұлғаларды қосқанда кез келген дӛрекілікті, қоқан-лоқы танытуға, жеке 

басқа тіл тигізуге және балағат сӛздер айтуға; 

3. сайттың және ӛткізілетін сауда-саттыққа жауап бермейтін негізгі талаптар 

мен тақырыптар: жарнама мәтіндері, коммерциялық сипаттағы 

хабарландырулар және басқалар; 

4. нәсілге, ұлтқа, саяси және діни араздығы бар хабарландырулар, мораль мен 

әдептіліктің жалпы қабылданған заңдарына сәйкес келмейтін басқа 

тақырыптарды насихаттауға. 

 

10.1.4     Компанияның құқығы бар: 

 
10.1.4.1 Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу/сату бойынша сауда-

саттықта әлеуетті Серіктестер қатысу үшін Компанияның электрондық сауда-

саттық сайтында сауда-саттықты енгізу. 

10.1.4.2 Бұл нұсқаулықтың 10.1.2 бӛліміне тиісті бұзушылықтарға сәйкес электрондық 

сауда-саттық қатысушыларынан контрагенттің есеп жазбасын бұғаттау және 

контрагентті жою құқығымен ЭСЖ қатысушысы ретінде әлеуетті Серіктесті 

тіркеуден бас тартуға.  

10.1.4.3  Сауда-саттықта кӛрсетілген ақпарат шындыққа жанаспаған жағдайында 

тауарларды, жұмыстарды сатып алу/сатудан немесе қызметтерді ұсынудан бас 

тартуға. 



Нұсқаулық «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

«Magnum Cash&Carry»  ЖШС тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілген қызметтерді сатып алу/сату туралы 

 
 

 

Редакция №2 Страница 31 из 37 

 

10.1.4.4  Егер Серіктестің ӛзімен емес, басқа үшінші тұлғалармен (аттестаттау кезінде – 

сауда-саттық басталар алдында субмердігерлер арқылы жұмыс туралы ресми 

ӛтініштерден басқа жағдайларда) тауарды жеткізу немесе қызметтер ұсынылса, 

онда тауарларды, жұмыстарды сатып алу/сатудан немесе қызметтерді ұсынудан 

бас тартуға. 

10.1.4.5  Компаниямен жасасқан келісімнің және Қазақстан РЕспубликасының 

заңнамасымен қарастырылған тәртібі және шарттары бойынша 

контрагенттермен келісім қарым-қатынасты бұзуға. 

10.1.4.6  Қажет болса, келісілген келісім шеңберінде контрагентке басқа тауардың 

жеткізілуін немесе қосымша қызметтің кӛрсетілуін ұсынуға. 

10.1.4.7  Аталған фактіні растау негізінде сауда-саттықты ӛткізілмеген деп тану. 

10.1.4.8  Сауда-саттықтың контрагент-жеңімпазының мекен-жайына дәлелді хатты   

(бірінші басшы қолы және мӛрі бар ресми бланкісі) жолдау арқылы сауда-саттық 

қорытындысын ӛткізген соң, контрагентпен келісім-шарт жасасудан 10 (он) 

күнтізбелік күн ішінде бас тартуға. 

10.1.4.9 Бұл нұсқаулықтың № 10.1.3. тармағына сәйкес негізгі талаптарға қайшы келетін 

тұтынушылардың хабарламаларын түзетуге және жоюға.  

 

10.1.5 Компания келесідей міндетті: 

 
10.1.5.1 Электрондық сауда-саттықты ӛткізу және қатысу тәртібі туралы қажетті 

ақпаратты ұсынуға. 

10.1.5.2 Сауда саттық басталар алдында (жоспардан тыс сауда-саттық кезінде 2 ж.к. 

кешікпей және жоспарлы сауда-саттық ӛткізу кезінде 40 ж.к. бастап 2 ж.к. дейін) 

сатып алынатын/сатылатын тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді 

техникалық міндеттер бойынша дайындауға және енгізуге. 

10.1.5.3 Сауда-саттық аяқталған соң, ӛткізілген сауда-саттық нәтижелері туралы 

қатысушыларды ескертуге. 

10.1.5.4 Апелляциялық талаптар түсу уақытынан бастап Серіктестің апелляциялық 

талаптарын қарастыру және 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей дәлелді 

жауапты беруге. 
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11 Компания тарапынан ықпал ету шаралары  

11.1.1 Әлеуетті Серіктес сатып алу/сату бойынша бекітілген ережелерді бұзған  

            жағдайында атқармау жағдайында «Magnum Cash&Carry» ЖШС бұл  

            Нұсқаулықтың 1 Қосымшасына сәйкес Серіктеске тиісті ықпал ету шараларын  

            қолдануға құқығы бар. 

11.1.2 Ықпал ету шараларының негізі ретінде келесі бұзушылықтар жатады: 

 cеріктестің қызметі және ұсынылған тауарлар, жұмыстар, қызметтер туралы 

жалған ақпаратты ұсыну; 

 жеңімпазды таныған соң, келіссӛзді (бұдан бұрын ұсынылған шарттарды 

және жеткізу мерзімдерін ӛзгертуге, сауда-саттықта ұсынған үлгілерден 

ерекшелінетін ӛнімнің тӛменгі сапасын ұсынуға, ТМҚ ӛндірушісін ӛзгертуге, 

басқа ТМҚ басқа брендін ұсынуға, қажет кӛлемде тауардың болмауы және 

басқалары) адал емес жүргізу; 

 әлеуетті Серіктестің электрондық сауда-саттықты ӛткізу шарттарын және 

ережелерін бұзуы, ескермеуі; 

 мӛлшерлемені, коммерциялық ұсыныстарды/сәйкестендіруді жариялағанда 

әлеуетті Серіктестің қателерді жіберуі; 

 басқа ТЖҚ сатып алу/сату бойынша электрондық сауда-саттықта әлеуетті 

Серіктестің қателесіп, зейінсіздігі салдарынан қатысуы;  

 ТЖҚ арқылы Техникалық спецификацияның (сатып алу бойынша) 

талаптарына сәйкес келмеуіне тиісті сәйкес санат бойынша сауда-саттыққа 

қатысу; 

 Сауда-саттықтың қатысушысын, сауда-саттықтың басқа қатысушылары, 

«Magnum Cash&Carry» ЖШС немесе электрондық сауда-саттық ӛткізетін 

қатысушылары туралы жалған ақпаратты ашық кӛздерде, іскерлік 

қатынасхаттарда жариялау; 

 сауда-саттық қатысушысының бұл нұсқаулықтың 10.1.3  тармағын бұзу. 

11.1.3 Серіктеске тиісті бұдан бұрын оқиға қайталанған жағдайында тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді сатып алу/сату бойынша бекітілген ережелерге тиісті 

бұзушылық фактісін тіркеу туралы ескертуі бар   «Magnum Cash&Carry» ЖШС 

атынан ресми хат жолданады және бұл нұсқаулықтың 1 Қосымшасында 

белгіленген контрагентке қатысты ықпал ету шаралары  қолданылады. 

11.1.4 Әлеуетті Серіктеске/Серіктеске ескерту-хат шаралар қолданар алдында 

Компаниямен 15 күнтізбелік күннен кешіктірілмей жіберіледі. 

11.1.5 Тәртіптік шаралар қолданылған Серіктеске электрондық поштаға ескертуді алу 

сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде қабылданған шешіміне шағым түсіруге 

құқығы бар. 

11.1.6 Ықпал ету шараларын болдыртпау туралы хабарландыруды қарастыруды 

Компанияның Тендерлік комитеті жүзеге асырады. 

11.1.7 Ықпал ету шараларға шағым түсіруді қарастыру бір рет жүзеге асады. Серіктеске 

қатысты тәртіптік шаралар қайталанып қолданылса, онда.  
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12 Дауларды реттеу тәртібі  

12.1 Келіссӛздерді жүргізу кезінде Серіктес пен Компания арасындағы даулы 

жағдайларды шешу, наразылықтарды және қарсылықтарды қарастыру, 

электрондық сауда-саттықты ӛткізу шарттарын бұзу (сайтта жарияланған сауда-

саттық нәтижелерінен басқа) және келісім-шарттың шарттарын атқару Тендерлік 

комитет жүзеге асырады.  

12.2 Серіктес/әлеуетті Серіктес растайтын материалдары бар даулы сұрақтарды 

қарастыруға Тендерлік комитетте кӛтеруге құқығы бар.  

12.3 Сұрақты Тендерлік комитетте қарастыру үшін Серіктес компанияның 

басшысының мӛрі және қолы бар фирмалық бланкіде ресми хатты Компанияға 

немесе басшының орынбасары хаттың скан-кӛшірмесін info-zakup@magnum.kz 

электрондық мекен-жайға жіберу керек. 

12.4 Хатта келесі ақпарат болу керек: 

•   тендерлік комитетке жүгіну себебін және сұрақтың толық сипаттамасын     

қарастыру; 

•   сатып алу/сату объектісінің сипаттамасы; 

•   электрондық сауда-саттықты ӛткізу уақыты; 

•   келіссӛз жүргізілген (сатып алу/сатуға жауапты ЭСЖ Әкімгері) «Magnum  

    Cash&Carry» ЖШС атынан байланыс тұлғасы; 

•    хатта кӛрсетілген (Т.А.Ә., ұялы телефон, e-mail) мәселе бойынша келіссӛзді  

     жүргізетін уәкілетті тұлға, Серіктес ӛкілінің байланыс деректері; 

•    егер бұл қабылданған ықпал ету шаралары бойынша жүгіну қарастырылған  

     жағдайында, онда; 

•    Серіктеске қолданылған тәртіптік шараларға қатысты нәтижелер бойынша  

     бұзушылықтардың сипаттамасы; 

 •   қабылданған ықпал ету шаралары бойынша сипаттамасы; 

 •   шараларды жою қажеттілігі үшін Әлеуетті Серіктес/Серіктес тарапынан 

дәлелдер. 

12.5 Хатта міндетті түрде барлық қажетті растайтын материалдарды тіркеу керек. 

12.6 Тендерлік комитетпен қарастыру үшін  жолдауды қабылдау тек қана 

Компанияның Бас кеңсесімен жүзеге асады. 

12.7  Кеңестің мәжілісін немесе бӛлек интервьюді ӛткізу үшін жолдауда кӛрсетілген 

Серіктестің ӛкілі – байланыс тұлғасы шақырылуы мүмкін. 

12.8 Жолдауды қарастыру мерзімі және қабылданған жолдау бойынша ресми  жауапты 

ұсыну 15 күнтізбелік күнді құрайды.  

12.9 Контрагенттің жолдауына жауапты «Magnum Cash&Carry» ЖШС компания 

Басшысының қолы бар (немесе оның орнын басатын тұлғалар) ресми бланкіде 

ұсынады.  
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13 Қосымша 

 

№1 Қосымша   Бҧзушылықтар және тәртіптік шаралар тҥрлері 

 

СЕРІКТЕС ТАРАПЫНАН БҦЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ ТҤРЛЕРІ ЖӘНЕ КОМПАНИЯ 

ТАРАПЫНАН  ЫҚПАЛ ЕТУДІҢ ЫҚТИМАЛ ШАРАЛАРЫ  
 

 

№ Этап/ Бҧзушылық тҥрі Тәртіптік шара Ҧзақтығы Шешімді рәсімдеу Серіктесті ескерту 

 Жеткізушіні аттестациялау 

1 

Ұйымның қызметі және ұсынылатын 

тауарлар, жұмыстар, қызметтер (құқық 

белгілеуші құжаттардың және басқа 

құжаттардың әрекетін тоқтату; банкротқа 

ұшырауы туралы растау; салық қарызының 

бар болуы және басқалары) туралы жалған 

ақпаратты ұсыну. 

Тіркеуден бас 

тарту. Есеп 

жазбасын оқшаулау 

және жеткізушімен 

ынтымақтастықтан 

бас тарту  

Мерзімсіз 

(апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз) 
Аттестациялау комиссиясы  

«Электрондық сауда-саттық 

үшін Серіктесті аттестаттау» 

формулярына тиісті шешім 

қабылдайды. Аттестациялау 

комиссиясының шешімін ЗБ 

бастығы бекітеді 

Формулярды  

ала салысымен  

ЭСЖ Әкімгері  

1 жұмыс күні 

ішінде 

2 

Ұйымның салық қарызының; банк 

алдыңдағы кредиттік қарызының бар болуы 

туралы ақпарат беру. 

Тіркеуден бас 

тарту. Есеп 

жазбасын 

оқшаулау. 

12 ай 

(6 айдан кейін 

аттестациядан өту 

мүмкіндігімен) 

3 

Лицензияның, сертификаттардың, 

аттестаттардың, декларациялардың және 

қызметті атқаруға рұқсатының жоқтығы 

туралы ақпаратты беру. 

Тіркеуден бас 

тарту. Есеп 

жазбасын 

оқшаулау. 

12 ай 

(6 айдан кейін 

аттестациядан өту 

мүмкіндігімен) 

 zakup.magnum.kz сайтында электрондық сауда-саттыққа қатысу шарттары 
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№ Этап/ Бҧзушылық тҥрі Тәртіптік шара Ҧзақтығы Шешімді рәсімдеу Серіктесті ескерту 

1 

Қателік, зейінсіздік бойынша қатысу, сатып 

алу бойынша Техникалық спецификацияға 

сәйкес емес ұсыныстармен сауда-саттықта 

қатысу. 

Хат жолдау 

тобынан жою 

6 ай 

(апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігімен). 

Қайталанған бұзушылық 

жағдайында  - 

апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз 12 ай. 

ЭСЖ Әкімгері расталған 

материалдарды дәлелдеу және 

тіркеу арқылы Атқарушы 

директор атына ҚХ-ты ЭҚЖ-де 

рәсімдейді. 

ҚХ ҚД ЭҚБ Бастығымен 

келісілу керек. 

ЭҚЖ-де  

ҚХ-қа қол қойған  

соң, ЭСЖ Әкімгері   

1 жұмыс күні 

ішінде 

2 

Мӛлшерлемені, коммерциялық 

ұсынысты/спецификацияны/сметаны 

жариялау кезінде әлеуетті Серіктеспен 

жіберілген қателігі. 

Хат жолдау 

тобынан жою 

3 

Әлеуетті Серіктестің электрондық сауда-

саттық ӛткізу шарттарын және ережелерін 

бұзу, ескермеу. 
Хат жолдау 

тобынан жою және 

есеп жазбасын 

оқшаулау 

6 ай 

(апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігімен). 

Қайталанған бұзушылық 

жағдайында  - 

апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз 12 ай. 

 Келіссөздерді жҥргізу және келісім-шартты жасасу 

1 

Жеңімпаз (бұдан бұрын ұсынылған жеткізу 

бойынша шарттарды және мерзімді ӛзгерту, 

сауда-саттықта қатысқан үлгілерден 

ерекшеленетін тӛменгі сапалы ӛнімді ұсыну, 

ТМҚ ӛндірушісін ауыстыру, басқа брендтің 

ТМҚ ұсыну, талап етілген кӛлемде тауардың 

болмауы және басқасы) болып танылған соң, 

келісім-шартты жасасу туралы келіссӛздерді 

әділетсіз жүргізу  

Хат жолдау 

тобынан жою және 

есеп жазбасын 

оқшаулау 

 

12 ай 

(апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз) 

Сатып алу/сатуға жауапты 

тұлға расталған материалдарды 

дәлелдеу және тіркеу арқылы 

Атқарушы директор атына ҚХ-

ты ЭҚЖ-де рәсімдейді. 

ҚХ ҚД ЭҚБ Бастығымен және 

департамент Директорымен 

келісілу керек. 

ЭҚЖ-де  

ҚХ-қа қол қойған  

соң, ЭСЖ Әкімгері   

1 жұмыс күні 

ішінде 

 

2 

Сауда-саттық аяқталған соң, жеңімпаз-

серіктес деп танығаннан кейін жеңімпаз-

серіктес ТЖҚ ұсынудан 5 жұмыс күні ішінде 

бас тарту  

12 ай 

(апелляцияны рәсімдеу 

мүмкіндігімен) 

Сатып алу/сатуға жауапты 

тұлға ЭСЖ Әкімгерінің атына 

жеткізушіден және басқа 

растайтын құжаттардан бас 

тарту туралы хатты тіркейді,  

ҚХ-ты ЭҚЖ-де рәсімдейді. 

ҚХ ҚД ЭҚБ Бастығымен және 

департамент Директорымен 

келісілу керек. 
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 Жеткізушімен келісім-шартты жасасқан соң 

1 

Келісім-шартты жасасқан соң, Серіктес-

жеңімпаз келісім-шарттың міндеттемелерін 

бұзу нәтижесінде «Magnum Cash&Carry» 

ЖШС қалауы бойынша (бұдан бұрын 

ұсынылған жеткізу бойынша шарттарды 

және мерзімді ӛзгерту, сауда-саттықта 

қатысқан үлгілерден ерекшеленетін тӛменгі 

сапалы ӛнімді ұсыну, ТМҚ ӛндірушісін 

ауыстыру, басқа брендтің ТМҚ ұсыну, талап 

етілген кӛлемде тауардың болмауы және 

басқасы) келісім-шартты бұзу.  

 

Хат жолдау 

тобынан жою және 

есеп жазбасын 

оқшаулау 

Келісім-шарттың 

шарттарына сәйкес 

айыппұлдық 

санкциялары  

12 ай 

(апелляцияны 

рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз) 

Сатып алу/сатуға жауапты 

тұлға ЭСЖ Әкімгерінің 

атына жеткізушіден және 

басқа растайтын 

құжаттардан бас тарту 

туралы хатты тіркейді,  

ҚХ-ты ЭҚЖ-де 

рәсімдейді. 

ҚХ ҚД ЭҚБ Бастығымен 

және департамент 

Директорымен келісілу 

керек. 

 

ЭҚЖ-де  

ҚХ-қа қол қойған  

соң, ЭСЖ Әкімгері   

1 жұмыс күні ішінде 

 

3 
Жеңімпаз-Серіктестің қалауына тиісті 

келісім-шартты уақытысынан бұрын бұзу 
 

12 ай 

(апелляцияны 

рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз) 

Сатып алу/сатуға жауапты 

тұлға ЭСЖ Әкімгерінің 

атына жеткізушіден және 

басқа растайтын 

құжаттардан бас тарту 

туралы хатты тіркейді,  

ҚХ-ты ЭҚЖ-де 

рәсімдейді. 

ҚХ ҚД ЭҚБ Бастығымен 

және департамент 

Директорымен келісілу 

керек. 

 

 

 

 

 

 

ЭҚЖ-де  

ҚХ-қа қол қойған  

соң, ЭСЖ Әкімгері   

1 жұмыс күні ішінде 
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4 

Тараптардың міндеттемелерді атқармауы 

салдарынан келісім-шартты уақытысынан 

бұрын бұзуға әкелген нәтижесінде 

қайталанған жағдайдың орын алуы  

Келісім-шарттың 

шарттарына сәйкес 

айыппұлдық 

санкциялары 

Есеп жазбасын 

оқшаулау және 

жеткізушімен 

ынтымақтастықтан 

бас тарту  

Мезгілсіз 

 (апелляцияны 

рәсімдеу 

мүмкіндігінсіз) 

ЭСЖ Әкімгері, сатып 

алу/сатуға жауапты тұлға 

Тендерлік комитеттің 

Тӛрағасы атына 

Серіктестен және басқа 

растайтын құжаттардан 

бас тарту туралы хатты 

тіркейді.  

ҚХ-ты ЭҚБ Бастығымен 

және бӛлімше-

бастамашының тікелей 

басшысымен келісілу 

керек. 

 

ЭҚЖ-де  

ҚХ-қа қол қойған  

соң, ЭСЖ Әкімгері   

1 жұмыс күні ішінде 

 

 

 


