

2018 жылға тауарлардығ жұмыстар мен қызметтерді сатып алу жылдық жоспары
Годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг 2018 год
№

Қызметтердің атауы

Ақпараттық ресурстарда нысандарды көпшілікке
1 танымал етуге арналған Жалпыұлттық тізбеге
енгізілген нысандардың 3D моделін жасау жұмысы
2 Суық сумен қамту қзыметі
3 Ағынды суларды бұру қызметі (кәріз жүйесі)
4 Ыстық судағы жылыту қуаты
5 Электр қуатымен жабдықтаушы
6 Электр қуатымен жабдықтаушы
7 Электр қуатымен жабдықтаушы
8 Поштамен хат-хабар жөнелту
9 Банк қызметтері (төлемдер бойынша)

Работа по созданию 3D моделей объектов
включенных в Общенационалный перечень для
популяризации в информационных ресурсах
Услуги по водаснабжению
Услуги по отведению сточных вод (канализация)
Тепловая энергия в горячей воде
Электроснабжение электрической энергией
Электроснабжение электрической энергией
Электроснабжение электрической энергией
Почтовые отправление корреспонденции
Банковские услуги (по перечислению)
Услуги по страхованию автотранспортных
10 Автотранспорт құралдарын сақтандыру қызметі
средств
11 Музей жұмысшыларын сақтандыру қызметі
Услуги по страхованию работников Музея
Услуги по предоставлению фиксированной
12 Бекітілген телефон байланыстарына қызмет көрсету
телефонной связи
Картридждерді толтыру және принтерлер/көшірме
Услуги по заправке картриджей и ремонту
13
техникаларына жөндеу жүргізу қызметі
принтеров/копировальной техники
Ішуге арналған, газдалмаған ауыз суын жеткізу
Услуги по поставке столовой питьевой,
14
қызметі
негазированной воды
15 Лифтілерге техникалық қызмет көрсету
Услуги по техническому обслуживанию лифтов
Күзет сигнализациясы жабдықтарына техникалық
Услуги на мониторинг и техническое
16
қызмет көрсету және бақылау
обслуживание пожарной сигнализации
17 Кілемдерді дәрілеу, тазалау (дезинфекциялау) қызметі Услуги по дезинфекционной обработка ковров
Мұражай бөлмелерін дәрілеу (дезинсекциялау)
18
Услуги по дезинсекции помещении Музея
қызметі

Қосымша құнға
салықсыз жоспарлы
сома
63,392,858
384,000
238,500
6,313,393
13,820,536
267,858
26,786
130,000
900,000
127,543
400,000
350,000
130,000
14,063
214,286
214,286
214,286
214,286

19 Мұражай билеттерін (электронды) сату қызметі

Услуги по продаже музейных билетов
Услуги по техническому обслуживанию
20 Автокөліктерге іс-жүзінде техникалық қызмет көрсету
автотранспорта по факту
Услуги по поверке, техническое обслуживание и
Жылу есебінен ай сайынғы мұрағаттық мәліметтерді
21
ежемесячное снятие архивных данных учета
алу және техникалық қызмет көрсету, тексеру
тепла
gmirk.kz есептік жазбасына "В-4" тарифтік жоспар
Услуга хостинга по тарифному плану "В-4" для
22
бойынша хостинг қызметі
учетной записи gmirk.kz
"2018 ж. ҚР Мемлекеттік сатып алулар"
"Участие в семинаре на тему: "Государственные
23
тақырыбындағы семинарға қатысу"
закупки в РК в 2018 году".
24 Жер салығын төлеу қызметі
Услуги по расчету земельного налога
"Кадрлар және іс қағаздарын жүргізу, сұрақтар мен Подписка на периодические издания "Кадры и
25
жауптар" мерзімдік басылымына жазылу қызметі
делопроизводство"
Учёт. Kz интернет-ресурсына кіруге рұқсат алу
Услуги по доступу к интернет-ресурсу Учёт. Kz
26
қызметі «ПРОФ» тарифі
Тариф «ПРОФ»
Музейге кіруге арналған жүйелеріне қол жеткізу
Услуги по установке системы контроля доступа
27
қызметі
в Музей
Услуги публикации соболезнования в печатном
28 Баспа басылымында көңіл айту жариялау қызметі
издании
Услуги публикации соболезнования в печатном
29 Баспа басылымында көңіл айту жариялау қызметі
издании
Услуг по охране общественного порядка,
РМҚК «ҚР Мемлекеттік Ә. Қастеев атындағы өнер
недопущению краж и хищений на объекте РГКП
30 музейі» нысанында қоғамдық тәртіпті сақтауды
«Государственный музей искусств РК имени
күзету, ұрлық пен тонауды болдырмау қызметі
А.Кастеева»
Жаңа автоматты газды өрт сөндіру жүйесін орнату
Услуги по установке и монтажу новой системы
31
қызметі
автоматического газового пожаротушения
Услуг по охране общественного порядка,
"ҚР Мемлекеттік Ә. Қастеев атындағы өнер музейі"
недопущению краж и хищений на объекте РГКП
32 РМҚК нысанында қоғамдық тәртіпті сақтауды күзету,
«Государственный музей искусств РК имени
ұрлық пен тонауды болдырмау қызметі
А.Кастеева»
33 Бензин АИ-95 смарт-картамен
Бензин АИ-95 со смарт-картой
34 Интернет ұсыну бойынша қызметтер
Услуги по предоставлению Интернета

10,000
125,000
129,400
21,983
37,500
7,768
29,543
58,923
240,000
120,000
120,000

741,600

410,017,857

5,858,400
966,000
1,700,000

Дабыл сигналдарына жедел әрекет ету тобының
көмегімен Тапсырыс берушінің нысанында
орнатылған күзет сигнализациясы жабдықтарына
35
техникалық қызмет көрсету арқылы «Ә. Қастеев
атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейі» РМҚК
нысанының күзетін қамтамасыз ету қызметтері
Дабыл сигналдарына жедел әрекет ету тобының
көмегімен Тапсырыс берушінің нысанында
орнатылған күзет сигнализациясы жабдықтарына
36
техникалық қызмет көрсету арқылы «Ә. Қастеев
атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейі» РМҚК
нысанының күзетін қамтамасыз ету қызметтері
Дабыл сигналдарына жедел әрекет ету тобының
көмегімен Тапсырыс берушінің нысанында
орнатылған күзет сигнализациясы жабдықтарына
37
техникалық қызмет көрсету арқылы «Ә. Қастеев
атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейі» РМҚК
нысанының күзетін қамтамасыз ету қызметтері
38 ҚТҚ шығару қызметі

Услуги по обеспечению охраны объекта РГКП
«Государственный музей искусств РК имени
А.Кастеева» посредством технического
обслуживания средств охранной сигнализации
установленных на объекте Заказчика с выездом
мобильных групп оперативного реагирования по
тревожным сигналам
Услуги по обеспечению охраны объекта РГКП
«Государственный музей искусств РК имени
А.Кастеева» посредством технического
обслуживания средств охранной сигнализации
установленных на объекте Заказчика с выездом
мобильных групп оперативного реагирования по
тревожным сигналам
Услуги по обеспечению охраны объекта РГКП
«Государственный музей искусств РК имени
А.Кастеева» посредством технического
обслуживания средств охранной сигнализации
установленных на объекте Заказчика с выездом
мобильных групп оперативного реагирования по
тревожным сигналам
Услуги по вывозу ТБО

935,000

407,000

176,000

330,357

