Приложение 4
к Правилам организации питания обучающихся в
организациях среднего образования, а также
приобретения товаров, связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся и обучающихся в
дошкольных организациях, организациях образования
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
форма

Объявление о конкурсе
Коммунальное государственное учреждение «Маякская средняя школа», Казахстан, ВКО, район Алтай,
с.Маяк, ул.Школьная, д.3, почтовый индекс 070815, e-mail: mayak-sch@yandex.kz, контактные телефоны
8(72335)25-8-38, 6-29-69 бухгалтер.
(наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса)
объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги или товаров по организации питания
обучающихся в организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях,
организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Конкурс услуги по организации ежедневного горячего питания для учащихся детей из
малообеспеченных семей КГУ «Маякская средняя школа»
(наименование приобретения услуги или товаров)
Услуга должна быть оказана:
Коммунальное государственное учреждение «Маякская средняя школа», Казахстан, ВКО, район Алтай,
с.Маяк, ул.Школьная, д.3, почтовый индекс 070815. Получатели услуги 48 учащихся, в том числе 13
обучающимся за счет средств местного бюджета, сумма, выделенная на оказание данной услуги
689 700,00 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч семьсот) тенге 00 тиын, в том числе НДС.
(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их
количество, сумма, выделенная на оказание услуги)
Срок оказания услуги с 10.03.2020 года до 31.12.2020 года включительно.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до «05» марта 2020 года
включительно по адресу: РК, ВКО, 070804, г.Алтай, ул.Жаксыбаева, 1 КГУ «Средняя школа № 8 города
Алтай», бухгалтерия 2 этаж, с 09:00 до 16:00 часов и/или на интернет-ресурсе электронный адрес
https://akimaltai.gov.kz
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются)
потенциальными поставщиками в
КГУ «Маякская средняя школа»
(указать наименование организатора конкурса)
по адресу: РК, ВКО, 070804, г.Алтай, ул.Жаксыбаева, 1, КГУ «Средняя школа № 8 города Алтай»,
бухгалтерия 2 этаж
.
(указать полный адрес, № кабинета)
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10:00 часов «05» марта 2020 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу:
РК, ВКО, 070804, г.Алтай, ул.Жаксыбаева, 1, бухгалтерия 2 этаж, 11:00 часов «05» марта 2020 года.
(указать полный адрес, № кабинета, время и дату)
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:
8(72335)25-8-38, 6-29-69 бух.

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды
тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім беру ұйымдарында
тәрбиеленетін және білім алатын балаларды
тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты
тауарларды сатып алу қағидаларына
4-қосымша

Нысан

Конкурс туралы хабарландыру
«Маяк орта мектебі» коммуналды мемлекеттік мекемесі, Қазақстан, ШҚО, Алтай ауданы, Маяк ауылы,
көшесі Школьная, үй 3, пошта индексі 070815, e-mail: mayak-sch@yandex.kz, байланыс телефондары
8(72335)25-8-38, 6-29-69 есепші
(конкурсты ұйымдастырушының атауы, пошталық және электрондық мекенжайлары)
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру, сондай-ақ мектепке
дейінгі ұйымдарда, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім
беру ұйымдарында тәрбиеленетін және білім алатын балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен
байланысты көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурс
өткізілетіні туралы хабарлайды
«Маяк орта мектебі» КММ аз қамтылған отбасынан шыққан оқушы балаларды күнделікті ыстық
тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету конкурсы
(сатып алынатын көрсетілетін қызметтердің немесе тауарлардың атауы)
Қызмет көрсетілу орны:
«Маяк орта мектебі» коммуналды мемлекеттік мекемесі, Қазақстан, ШҚО, Алтай ауданы, Маяк ауылы,
көшесі Школьная, үй 3, пошта индексі 070815. Қызмет алушылар 48 оқушы, соның ішінде 13 білім
алушыға жергілікті бюджет қаржысы есебінен аталған қызметті көрсетуге бөлінген сома, 689 700,00
(Алты жүз сексен тоғыз мың жеті жүз) теңгені 00 тиын, ҚҚС-ты қоса алғанда.
(қызмет көрсету орны және оның көлемі, көрсетілетін қызметті алушылар санаттарының
толық тізбесі және оның саны, қызмет көрсетуге бөлінген сома көрсетіледі)
Қызмет көрсету мерзімі 2020 жылғы 10 наурыздан бастап 31 желтоқсанға дейін.
Конкурсқа конкурстық құжаттама талаптарына жауап бере алатын барлық әлеуетті жеткізушілер
жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмесінің пакетін 2020 жылдың «05» наурызда дейін, қоса есептегенде,
көрсетілген мекенжайдан: ҚР, ШҚО, 070804, Алтай қаласы, Жаксыбаев көшесі, 1 «Алтай қаласының
№ 8 орта мектебі» КММ, бухгалтерия, 2 қабат, сағат 09:00-ден 16:00-ге дейін немесе интернет–
ресурстан https://akimaltai.gov.kz электронды мекенжайынан алуға болады.
Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті жеткізушілер мөр қойылған конвертпен «Маяк
орта мектебі» КММ ұсынылады (жіберіледі)
(конкурс ұйымдастырушысының атауын көрсету)
мекенжайы: ҚР, ШҚО, 070804, Алтай қаласы, Жаксыбаев көшесі, 1, «Алтай қаласының № 8 орта
мектебі» КММ, бухгалтерия 2 қабат
.
(толық мекенжайды көрсету, кабинеттің №)
Конкурсқа қатысуға өтінім берудің соңғы мерзімі 2020 жылдың «05» наурызға сағат 10:00-ге дейін.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер мына мекенжайда ашылады: ҚР, ШҚО, 070804,
Алтай қаласы, Жаксыбаев көшесі, 1, бухгалтерия 2 қабат, 2020 ж. «05» наурыз сағат 11:00.
(толық мекенжайды, кабинеттің №, уақыты мен күнін көрсету)
Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар арқылы алуға болады:
8(72335)25-8-38, 6-29-69 есепші

