
Мемлекеттік сатып алу жоспары №01-H от 2019-01-09 

Сатылып алынатын тауарлардың, 

жұмыстардың, қызметтердің қазақ 

тіліндегі атауы (ТЖҚА-ға сәйкес) 

 

Сатылып алынатын 

тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің орыс тіліндегі 

атауы (ТЖҚА-ға сәйкес) 

Сатып 

алуға 

бекітілген 

жылпы 

сом 

 

Күзет қызметтері Услуги охраны 6250000 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтері  
Услуги по обеспечению 

безопасности 
1200000 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтері 
Услуги по обеспечению 

безопасности 
700000 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметтері 
Услуги по обеспечению 

безопасности 
300000 

Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер 
Услуги по доступу к Интернету 900000 

Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер 
Услуги по доступу к Интернету 120000 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по холодному 

водоснабжению с использованием 

систем централизованного 

водоснабжения 

400000 

Кәріз және ұқсас жүйелер мен 

жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по техническому 

обслуживанию канализационных и 

аналогичных систем и 

оборудования 

218000 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 

ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды 

7071000 

Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер 

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии 

13800000 

Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер 

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии 

267858 

Электр энергиясын беру/қайта бөлу 

бойынша қызметтер 

Услуги по 

передаче/распределению 

электроэнергии 

17858 

Универсальные услуги почтовой связи 
Универсальные услуги почтовой 

связи 
250000 

Егісті жүргізу үшін және 

ауылшаруашылығы дақылдарын отырғызу 

үшін топырақ дайындау бойынша қызмет 

көрсетулер 

Услуги по подготовке почвы для 

проведения сева и посадки 

сельскохозяйственных культур 

500000 

Автомобиль көлігін сақтандыру бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по страхованию 

автомобильного транспорта 
135000 

Жазатайым оқиғалардан сақтандыру 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по страхованию от 

несчастных случаев 
450000 



Телефондық байланысының қызмет 

көрсетулері 
Услуги телефонной связи 357143 

Картридждерді толтыру бойынша 

қызметтер 
Услуги по заправке картриджей 200000 

Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер Услуги по подаче питьевой воды 22099 

Услуги по техническому обслуживанию 

лифтов/лифтовых шахт и аналогичного 

оборудования 

Услуги по техническому 

обслуживанию лифтов/лифтовых 

шахт и аналогичного 

оборудования 

214715 

Өрт/күзеттік хабарлағышты/өрт 

сөндіру/бейнебақылау жүйелерін және 

ұқаса жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

пожарной/охранной 

сигнализации/систем 

тушения/видеонаблюдения и 

аналогичного оборудования 

225000 

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

және соларға ұқсас) 

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные) 

250000 

Аймақты, ғимараттарды, құрылыс пен 

ұқсас объектілерді улы химикаттармен 

өңдеу бойынша қызметтер (ауыл 

шаруашылығы алаңдарынан және 

дақылдарынан басқа) 

Услуги по обработке территорий, 

зданий, сооружений и 

аналогичных объектов 

ядохимикатами (кроме 

сельхозугодий и культур) 

250000 

Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет 

көрсетулер 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники 

250000 

Бақылау-өлшеу приборлары мен ұқсас 

өлшеу құрал-жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету бойынша қызметтер 

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования 

160715 

Серверде ақпаратты Интернет желісіне 

рұқсат берусіз виртуализация 

технологиясын қолданумен физикалық 

орналастыруға арналған есептеу қуаттарын 

ұсыну бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по предоставлению 

вычислительных мощностей для 

физического размещения 

информации на сервере с 

применением технологии 

виртуализации (хостинг) без 

доступа к сети Интернет 

25000 

Салықтарды есептеу және жоспарлау 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по расчету и 

планированию налогов 
9375 

Бұқаралық ақпарат құралдарында 

ақпараттық материалдар орналастыру 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по размещению 

информационных материалов в 

средствах массовой информации 

240000 

Күзет қызметтері Услуги охраны 340000 

Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер 
Услуги по доступу к Интернету 49800 

Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға 

арналған бензин 

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием 
960000 



Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды 

шығару (жинау) бойынша қызметтер 

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материалов 

250000 

Сайттарды техникалық қолдау бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по технической поддержке 

сайтов 
240000 

Сайттарды ақпараттық қолдау бойынша 

қызметтер 

Услуги по информационной 

поддержке сайтов 
240000 

Ғимараттарды, орын-жайды және оған 

іргелес аумаққа қызмет көрсету 

 

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий 

240000 

Кесілген материалдар Пиломатериал 250000 

Бакелиттелген фанера Фанера бакелизированная 250000 

Есептеуіш Считыватель 120000 

 


