
Мемлекеттік сатып алу жоспары №01-H от 2020-01-09 

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 

жалпы 

сомасы, 

теңгемен 

 

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 

Ақпараттық жүйелерді модельдеу және 

контентті толықтыру қызметтері 

Услуги модерирования и 

контентного наполнения 

информационных систем 

81000000 

Орталықтандырылған сумен жабдықтау 

жүйелерін пайдаланумен суық сумен 

жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по холодному 

водоснабжению с использованием 

систем централизованного 

водоснабжения 

394000 

Кәріз және ұқсас жүйелер мен 

жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по техническому 

обслуживанию канализационных 

и аналогичных систем и 

оборудования 

228000 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 

ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды 

7071000 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 

ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды 

14585111 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 

ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды 

267858 

Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 

ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу 

бойынша қызмет көрсетулер 

Услуги по распределению горячей 

воды (тепловой энергии) на 

коммунально-бытовые нужды 

17858 

Тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жіберу 

бойынша қызмет көрсету 

Услуги по пересылке 

регистрируемых почтовых 

отправлений 

350000 

Ақашалай қаражатты аудару/есеп-шотқа 

салу бойынша банктер қызметтері 

Услуги банков по 

перечислению/переводу денежных 

средств 

500000 

Автомобиль көлігін сақтандыру бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по страхованию 

автомобильного транспорта 
135000 



Өмірді сақтандыру бойынша 

міндеттемелерді қайта сақтандыру 

бойынша қызметтер 

Услуги по перестрахованию 

обязательств по страхованию 

жизни 

450000 

Телефондық байланысының қызмет 

көрсетулері 
Услуги телефонной связи 357143 

Картридждерді толтыру бойынша 

қызметтер 
Услуги по заправке картриджей 250000 

Ауыз су беру бойынша қызмет көрсетулер Услуги по подаче питьевой воды 24108 

Лифт/лифт шахтасын және соған ұқсас 

жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 

қызметтері 

Услуги по техническому 

обслуживанию лифтов/лифтовых 

шахт и аналогичного 

оборудования 

215143 

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 

252000 

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 

1068000 

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

және соларға ұқсас) 

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные) 

250000 

Санитарлық қызмет көрсетулер 

(дезинфекция, дезинсекция, дератизация 

және соларға ұқсас) 

Услуги санитарные (дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация и 

аналогичные) 

250000 

Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по поверке средств 

измерений 
75000 

Бақылау-өлшеу приборлары мен соған 

ұқсас өлшеу құрал-жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер 

Услуги по техническому 

обслуживанию контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики и аналогичных 

измерительных средств и 

оборудования 

142500 

Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға 

арналған бензин 

Бензин для двигателей с искровым 

зажиганием 
890000 

Қауіпті емес 

қалдықтарды/мүліктерді/материалдарды 

шығару (жинау) бойынша қызметтер 

Услуги по вывозу (сбору) 

неопасных 

отходов/имущества/материалов 

300000 

Сайттарды техникалық қолдау бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по технической поддержке 

сайтов 
240000 

Сайттарды ақпараттық қолдау бойынша 

қызметтер 

Услуги по информационной 

поддержке сайтов 
240000 



Ғимараттарға, орын-жайларды және оған 

іргелес аумақты күтіп-баптау боынша 

қызметтер 

 

Услуги по содержанию 

зданий/сооружений/помещений и 

прилегающих территорий 

240000 

Интернетке қолжеткізу бойынша 

қызметтер 
Услуги по доступу к Интернету 1325500 

Автокөлікті/арнайы техниканы 

техникалық қамтамасыз ету бойынша 

қызмет көрсетулер 

Услуги по техническому 

обслуживанию 

автотранспорта/специальной 

техники 

250000 

Деректерді беру бойынша қызметтер Услуги по передаче данных 18000 

Кәбіл-арна Кабель-канал 92000 

Сөндіргіш Выключатель 8500 

Кеңірдектенген құбыр Труба гофрированная 10000 

Тоқтетік Розетка 25500 

Жарылыстан қорғалған қорап Коробка взрывозащищенная 1500 

Нығайтқыш Крепеж 15000 

Кондиционердің белдігі Ремень кондиционера 45000 

Аударма қызметтері Услуги переводческие 630000 

 


