2010ж. 14 .12-дегі бекітілген
№70-Ө бұйрыққа №2 Қосымша

«Батысқазжерқойнауы» ӨД-нің 2010 жылдың мемлекеттік сатып алудың нақтыланған жоспарына
анықтамалық түсініктеме

(теңге)

Өзгеріс енгізуге дейінгі
Нақтыланғаннан кейінгі
Сатып
алынатын
тауарлар,
жұмыстар
мен
мемлекеттік сатып алу жоспары
мемлекеттік сатып алу жоспары
1 бірліғі1 бірліғі-нің
қызметтердің атауы
саны
сомасы
саны
нің құны
құны
Заңға сәйкес жүзеге асырылатын сатып алулар
1 әр түрлі картридждер
51
418800 әр түрлі картридждер
51
139 ерекшелігі бойынша жиыны
418800
Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару (Актобе қ2 Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару
53
55553 сы)
53
Компьютерлік және мекемелік құрал
Компьютерлік және мекемелік құрал
жабдықтарды бір жүйеде ұстау, техникалық
жабдықтарды бір жүйеде ұстау, техникалық
қызмет көрсету және ағымды жөндеуден өткізу
қызмет көрсету және ағымды жөндеуден өткізу
3 қызметтері
22042 қызметтері
Бланктерді және маңдайшадағы жазуларды
Бланктерді және маңдайшадағы жазуларды
4 әзірлеу
45000 әзірлеу
2
Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен
қызметтердің өзгеріс енгізулуге дейінгі атауы

149 ерекшелігі бойынша жиыны
Заң нормаларын қолданбай жүзеге асырылатын сатып алулар
Коммуналдық қызметтер төлемі, с.і.
5 Салқын су, техникалық су
4
6 Электрқұаты
4
7 Мекен-жайды газбен жылытылатын жылу төлемі
8 Орталық жылу жібру жүйесінің жылу төлемі
141 ерекшелігі бойынша жиыны
Іс -сапар шығындары,мемлекеттік қызмекерлер
9 емес қызметкерлердің, с.і. көлік жүргізушілер
10 банк қызметінің төлемі
Құжаттарды тіркеу,нотариальды
куәландыру,мөр,штамптар дайындатудағы11 нотариалдық қызмет
149 ерекшелігі бойынша жиыны
12 автокөлікті техникалық тексеріс
МСИ-на Қоршаған ортаның ластануының төлемі
13 (ЖЖМ зақымы)

2
3

122595
Коммуналдық қызметтер төлемі, с.і.
109800 Салқын су, техникалық су
988004 Электрқұаты
276541 Мекен-жайды газбен жылытылатын жылу төлемі
1022655 Орталық жылу жібру жүйесінің жылу төлемі
2397000 141 ерекшелігі бойынша жиыны
Іс -сапар шығындары,мемлекеттік қызмекерлер
104132 емес қызметкерлердің, с.і. көлік жүргізушілер
168000 банк қызметінің төлемі
Құжаттарды тіркеу,нотариальды
куәландыру,мөр,штамптар дайындатудағы27000 нотариалдық қызмет
299132
8160 автокөлікті техникалық тексеріс
МСИ-на Қоршаған ортаның ластануының төлемі
4674 (ЖЖМ зақымы)

4
4
2
3

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен
қызметтердің өзгеріс енгізулуге дейінгі атауы

Өзгеріс енгізуге дейінгі
мемлекеттік сатып алу жоспары
1 бірліғісаны
сомасы
нің құны

МСИ-на Қоршаған ортаның ластануының төлемі
14 (газбен жылыту)
159 ерекшелігі бойынша жиыны
Шартты үнем есебінен сатып алулар
15 Картридж HP-DJ 51645 АЕ АВВ Black
16 Картридж HP LJ -1010/1012
17 Картридж HP Color CP-1215 CB 542A
139 ерекшелігі бойынша жиыны
18 мөр және мөртабандарды әзірлеу
итого по 149 специфике
Барлығы

Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп бөлімі
бастығы-бас бухгалтер

орн. Утешева Г.М.

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар мен
қызметтердің атауы

Нақтыланғаннан кейінгі
мемлекеттік сатып алу жоспары
1 бірліғі-нің
саны
құны

МСИ-на Қоршаған ортаның ластануының төлемі
7166 (газбен жылыту)
20000
2

6000

3
1

4100
12186

12000 Картридж HP-DJ 51645 АЕ АВВ Black

2

3600

12300 Картридж HP LJ -1010/1012
12186 өзге тауарлар бойынша бөлінбеген үнем
36486
62600 мөр және мөртабандарды әзірлеу
62600

3

2700

3356613

З.С.Утегенова
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Нақтыланғаннан кейінгі
млекеттік сатып алу жоспары
сомасы
385128
385128
54576

0
34300
88876

110645
1011770
252525
1022060
2397000

26847
157364

27640
211851
707
5388

Нақтыланғаннан кейінгі
млекеттік сатып алу жоспары
сомасы
7905
14000
7200
8100
54858
70158
52000
52000
3219013

