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Тендерлік құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы № 18064-1-ОТ
2020-01-23 09:00:04
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Тендерлік құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ тендерлік құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай
шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№

Әлеуетті өнім берушінің
БСН (БСН)/ БСН/ТЕН
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Лот №48956-ОТ1 Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер
Өтініш тұрпаты (түсіндіру
туралы ескерту, сұрау салу)

Өтініш
мәтіні

Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау
Шешім қабылданды
салуды жіберу күні мен уақыты

Ауытқу себебі,
түсіндіру мәтіні

зи

Берілген өтінімдер жоқ.

Ев

ДЫКАНБАЕВА АСЕЛЬ МАРАТОВНА

ра

Осы тендерға қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген тендерлік құжаттама мәтінін сатып алудың вебпорталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.
Заместитель Председателя Правления

Төраға

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
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ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты;
кк.аа.жжжж. – күн, ай, жыл.

Ев
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зи
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Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
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Протокол предварительного обсуждения проекта тендерной документации № 18064-1-ОТ
2020-01-23 09:00:04
18064-1

Наименование тендера

Услуги по сопровождению и технической
поддержке информационной системы

Срок приема замечаний к проекту
тендерной документации, а также
запросов о разъяснении
положений тендерной
документации

c 2020-01-16 09:00:00 по 2020-01-23 09:00:00

Наименование организатора

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЗАХСТАНСКАЯ
ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ"

он
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й
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ал

№ тендера

эл
ек

тр

Замечание(я) к проекту тендерной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений тендерной документации
направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (-ами), по которому (-ым) принято (-ы) следующее (-ие) решение (-я):

Лот №48956-ОТ1 Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы
БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
потенциального поставщика

Тип обращения (замечание, Текст
запрос о разъяснении)
обращения

йс
ки
й

№

Дата и время направления
замечания, запроса о
разъяснении

Принято
решение

Причина отклонения,
текст разъяснения

Нет предоставленных заявок.

Заместитель Председателя Правления

Председатель

Ев

ДЫКАНБАЕВА АСЕЛЬ МАРАТОВНА

ра

зи

Заявки на участие в данном тендере принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного
протокола и текста утвержденной тендерной документации на веб-портале закупок

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
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УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год.
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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном
носителе.
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