2015 жылдың Мемлекеттік сатып алулар
жылдық жоспарына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 21.07.2007 жылғы № 303 «Мемлекеттік
сатып алулар туралы»
Заңының
5-бабының 5-тармағына сәйкес
БҰЙЫРАМЫН:
1. Қажеттілікке байланысты: 001 «Стандарттау, метрология,
өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, турістік индустрия,
индустриалдық саясатты қалыптастыру, бәсекелестік нарықты
және инфрақұрылымды дамыту, көлік және коммуникация,
байланыс, ақпараттандыру және ақпарат, ғарыш қызметін
үйлестіру және бақылау саласында мемлекеттік саясатты
қалыптастыру және іске асыру» бағдарламасының 149, 159
ерекшелігі ішінде бюджеттік бағдарламасы бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілуіне байланысты; сонымен қатар
тауарлар, жұмыстар және қызметтер
сипаттамаларының,
олардың мерзімдері мен тәсілдерінің өзгеруіне байланысты,
«Батысқазжерқойнауы» ӨД мемлекеттік сатып алуларының
2015 жылға нақтыланған жылдық жоспары енгізілген
өзгерістермен №1-қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Экономика, қаржы және бухгалтерлік есеп бөліміне осы
бұйрыққа қол қойылғаннан кейінгі бес жұмыс күні ішінде 2015
жылдың нақтыланған мемлекеттік сатып алулар жоспарын
«Батысқазжерқойнауы» ӨД интернет-ресурсінде жариялансын.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
«Батысқазжерқойнауы»
ӨД басшысының м.а.

А.І.Нұржаубай

__________________________________________________________________________________
КБ, ЭҚжБЕ бөліміне таратып жіберілсін

О внесении изменений в годовой план
государственных закупок на 2015 год
В соответствии с п. 5 статьи 5 Закона Республики Казахстан № 303 от
21.07.2007 года «О государственных закупках» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В связи с необходимостью: передвижением средств специфики
149, 159 программы 001 «Формирование и реализация политики
государства
в
сфере
стандартизации,
метрологии,
промышленности,
привлечения
инвестиций,
геологии,
туристской
индустрии,
формирования
индустриальной
политики, развития инфраструктуры и конкурентного рынка,
транспорта и коммуникаций, связи, информатизации и
информации,
координации
и
контроля
космической
деятельности», а также с изменением характеристик товаров,
работ и услуг, сроков и способов их проведения, утвердить
уточненный годовой план государственных закупок МД
«Запказнедра» на 2015 год с внесенными изменениями согласно
Приложения №1.
2. Отделу экономики, финансов и бухгалтерского учета, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа
разместить на интернет-ресурсе МД «Запказнедра».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

И.о. руководителя
МД «Запказнедра»

А.І.Нұржаубай

____________________________________________________________________________________________________
Разослать: ОК, в отдел ЭФиБУ

