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Сатып алудың атауы

Siem жүйесіне техникалық қызмет
көрсету қызметі

Өтінімдердің қабылдауы басталған
күні

2020-01-15 09:00:00

Өтінімдердің қабылдауы аяқталған
күні

2020-01-22 09:30:00

Ұйымдастырушының атауы

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ

Ұйымдастырушының мекенжайы

Казахстан,г.Астана, район
"Есиль",Мангилик Ел,55 "А",
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й
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Лоттың № 48933-ЗЦП1

ал

Сатып алудың №

Ақпараттық жүйені қостау және техникалық қолдау көрсету бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс берушінің атауы

«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ

Тапсырыс берушінің мекенжайы

Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Мангилик Ел, 55 "А",

Бірлік үшін жоспарланған баға, теңге

2482400.00

Жоспарланған сома, теңге

2482400.00
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Лоттың атауы

Өлшем бірлігі

Қызметтер

Саны

1.00

зи

Әлеуетті өнім берушілер мынадай баға ұсыныстарын ұсынды: 1
Әлеуетті өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН)/ ССН/ТЕН Бірлік үшін бағасы

Әлеуетті өнім берушінің
жалпы сомасы

Өтінім берудің күні және
уақыты

95713

"ИБ-ГАРАНТ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

130940024213

1890000.00

2020-01-20 15:48:24

Ев
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№

1890000.00

№48933-ЗЦП1 лот бойынша мемлекеттік сатып алуды бір баға ұсынысының ұсынылуы байланысты өтпеді деп тану.

051c2d7f3447fd0a8a564a4beb513226
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Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушінің есеп нөмірі;
кк.аа.жжжж. – күні, айы, жылы.
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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.

051c2d7f3447fd0a8a564a4beb513226
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Услуги по техническому обслуживанию
Siem системы

Дата начала приема заявок

2020-01-15 09:00:00

Дата окончания приема заявок

2020-01-22 09:30:00

Наименование организатора закупок

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
КАЗАХСТАНА"

Адрес организатора закупок

Казахстан,г.Астана, район
"Есиль",Мангилик Ел,55 "А",

тр

Лот № 48933-ЗЦП1

по
рт

Наименование закупки

й

18046-1

он
ны

№ закупки

ал

Протокол об итогах № 18046-1-ЗЦП
2020-01-22 09:31:01

Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы

Наименование заказчика

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА"

Адрес заказчика

Казахстан, г.Астана, район "Есиль", Мангилик Ел, 55 "А",

Запланированная цена за единицу, тенге

2482400.00

Запланированная сумма, тенге

2482400.00
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Наименование лота

Единица измерения

Услуги

Количество

1.00

зи

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения: 1
Наименование потенциального поставщика

БИН (ИИН) /ИНН /
УНП

Цена за единицу

Общая сумма
п/поставщика

Дата и время предоставления
заявки

95713

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИБ-ГАРАНТ"

130940024213

1890000.00

1890000.00

2020-01-20 15:48:24
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Признать закупку по лоту №48933-ЗЦП1 несостоявшейся в связи с представлением одного ценового предложения.
Расшифровка аббревиатур:
051c2d7f3447fd0a8a564a4beb513226
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БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
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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