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Қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі 

жобаларды іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықты 

ұйымдастыру және өткізу қызметтерін көрсетуге арналған  

№ ҚЭКЖ_______ Шарт 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                          «___»______2021 ж. 

 

            Бұдан әрі Ұйымдастырушы деп аталатын, аукциондық 

сауда-саттық ұйымдастырушысы «Электр энергиясы мен 

қуаты рыногының Қазақстандық операторы» акционерлік 

қоғамы атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма 

Төрағасы Ильяс Бакытжан Нассенұлы бір тараптан және 

бұдан әрі Өтінім беруші деп аталатын 

_________________________________________ атынан Жарғы  

негізінде әрекет ететін _____________________________, 

бірлесіп Тараптар деп аталып, қалдықтарды энергетикалық 

кәдеге жарату жөніндегі жобаларды іріктеу бойынша 

аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу қызметін 

көрсетуге, төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) 

жасасты:  

 

I.  Жалпы ережелер 

1. Осы шарт, Қазақстан Республикасының Экологиялық 

Кодексіне, Қазақстан Республикасының  «Жаңартылатын 

энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы» Заңына, 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 

21 желтоқсандағы № 466 бұйрығымен бекітілген «Аукционға 

қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптарын, өтінімнің 

мазмұнын және оны беру тәртібін, аукционға қатысуға арналған 

өтінімді қаржылық қамтамасыз ету түрлерін және оларды енгізу 

мен қайтару шарттарын, қорытынды шығару және 

жеңімпаздарды анықтау тәртібін қамтитын аукциондық сауда-

саттықты ұйымдастыру мен өткізу Қағидаларға» (бұдан әрі – 

Қағидалар), Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 

2017 жылғы 7 тамыздағы «Аукциондық сауда-саттықты 

ұйыдастырушыны айқындау туралы» №280 бұйрығына сәйкес 

жасалады. 

2. Осы Шартты жасау рәсіміне Қазақстан Республикасы 

Азаматтық Кодексінің 389-бабының қағидалары қолданылады.  

3. Осы Шарттың шарттары Қазақстан Республикасы 

Азаматтық кодексінің 386-бабының 1-тармағына сәйкес 

Тараптар оларды жасаған сәттен бастап міндетті болып 

табылады. 

4. Осы Шартты орындау кезінде Тараптар мынадай 

құжаттарды басшылыққа алуға уағдаласты: 

1) Қағидалар; 

2) Аукциондық сауда-саттықты өткізудің әдістемелік 

нұсқаулықтармен (бұдан әрі – Әдістемелік нұсқаулықтар). 

 

 

II. Шарттың мәні 

5. Ұйымдастырушы осы Шарттың Қосымшасына 

сәйкес қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі 

жобаларды іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықты 

ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қызметті (бұдан әрі – 

Қызмет) көрсетеді. 

6. Өтінім беруші Қызметті алады және Қызметтің 

құнын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

белгіленген тарифтер бойынша төлейді. 

 

III. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу 

бойынша Ұйымдастырушы көрсететін қызмет мазмұны  

7. Ұйымдастырушының қызметі мыналарды қамтиды:  

7.1. қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарату 

жөніндегі жобаларды іріктеу бойыншааукциондық сауда-

саттықты (бұдан әрі – аукциондық сауда-саттық) өткізуге 

арналған сауда жүйесінің жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету: 

1) тәуліктің кез келген уақытында сауда жүйесінің 

жұмыс істеуі және аукциондық сауда-саттықты 

регламенттелген өткізу мақсатында техникалық құралдар 

Договор № ЭУО______ 

на оказание услуги по организации и проведению 

аукционных торгов по отбору проектов по 

энергетической утилизации отходов  

 

г. Нур-Султан                               «____» ________2021 г. 

                                 

 Акционерное общество «Казахстанский оператор 

рынка электрической энергии и мощности», организатор 

аукционных торгов, именуемое в дальнейшем Организатор, 

в лице Председателя Правления Ильяс Бакытжана 

Нассенұлы, _________________________________________, 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем Заявитель, в 

лице ________________________________________ , 

действующего  на основании Устава, именуемые совместно 

Стороны, заключили настоящий Договор  на оказание услуги 

по организации и проведению аукционных торгов по отбору 

проектов по энергетической утилизации отходов (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Договор заключен в соответствии с 

Экологическим Кодексом Республики Казахстан, Законом 

Республики Казахстан «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии», Правилами 

организации и проведения аукционных торгов, 

включающими квалификационные требования, 

предъявляемые к участникам аукциона, содержание и 

порядок подачи заявки, виды финансового обеспечения 

заявки на участие в аукционе и условия их внесения и 

возврата, порядок подведения итогов и определения 

победителей, утвержденными приказом Министра 

энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года № 

466 (далее – Правила), приказом Министра энергетики 

Республики Казахстан «Об определении организатора 

аукционных торгов» № 280 от 7 августа 2017 года. 

2. К процедуре заключения настоящего Договора 

применяются правила статьи 389 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан. 

3. Условия настоящего Договора в соответствии с 

пунктом 1 статьи 386 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан становятся обязательными для Сторон с момента 

заключения. 

4. При исполнении настоящего Договора, Стороны 

договорились руководствоваться следующими документами: 

1) Правилами; 

2) Методическими указаниями по проведению 

аукционных торгов (далее – Методические указания). 

 

II. Предмет договора 

5. Организатор оказывает Заявителю услугу по 

организации и проведению аукционных торгов по отбору 

проектов по энергетической утилизации отходов (далее – 

Услуга), в соответствии с Приложением к настоящему 

Договору. 

6. Заявитель получает Услугу и оплачивает стоимость 

Услуги по тарифу, устанавливаемому в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

III. Содержание оказываемой Организатором услуги по 

организации и проведению аукционных торгов 

 

7. Услуга Организатора включает в себя: 

7.1. обеспечение работоспособности торговой 

системы по проведению аукционных торгов по отбору 

проектов по энергетической утилизации отходов (далее – 

аукционные торги) путем:  

1) поддержания комплекса технических средств, 

системного и технологического программного обеспечения в 



2 

 

кешенін, жүйелік және технологиялық бағдарламалық 

қамтамасыз етуді тұрақты жұмыс жағдайында ұстау; 

2) сауда-саттық жүйесінің бағдарламалық жасақтамасы 

мен ақпараттық компоненттерін пайдалану және жүйелік 

қолдау; 

3) сервер мен коммутациялық жабдықты 

кепілдендірілген электр қуатымен қамтамасыз ету; 

4) сауда-саттық жүйесінің техникалық құралдар 

кешенінің жұмыс істеуінің тиісті климаттық жағдайларын 

қамтамасыз ету; 

5) сауда-саттық жүйесінің жұмысын тоқтатпай 

техникалық құралдармен алдын алу жұмыстарын жүргізу; 

6) бағдарламалық қамтамасыз етудің өзгертілген 

нұсқаларын кешенді тестілеу және аукциондық сауда-саттықта 

сауда-саттық жүйесін толыққанды пайдалана отырып 

ақпараттық сүйемелдеу; 

7) компьютерлік парктің жаңаруы және жүйенің жаңа 

нұсқаларын енгізу және технологиялық қолдау; 

8) нақты уақыт режімінде Интернет арқылы Өтінім 

берушінің сауда жүйесіне тұрақты қолжетімділігін қамтамасыз 

ету.  

7.2. аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және 

өткізу: 

1) ұйымдастырушының интернет-ресурсына өтінім 

берген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде тіркеу кезінде 

ұсынылған құжаттарды қарау; 

2) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган 

бекіткен энергетикалық кәдеге жарату жөніндегі объектілерді 

салу жөніндегі ақпаратта (бұдан әрі - Ақпарат) көрсетілген 

мерзімдерде өтініш берушілерді аукциондық сауда-саттықта 

тіркеу және құжаттарды қабылдау арқылы; 

3) Қағидалардың 12-тармағына сәйкес өтініш беруші 

құжаттарды ұсынған, осы Шартты жасасқан кезде Өтініш 

берушіге аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін 

беруді растау және Өтініш берушінің Ұйымдастырушының 

Қызметіне ақы төлеу арқылы; 

4) құжаттарды қабылдау аяқталған күннен бастап 3 

(үш) жұмыс күнінен кешіктірмей қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті органға ұйымдастырушының сауда 

жүйесінің дерекқорында тіркеуден өткен аукциондық сауда-

саттыққа қатысушылардың тізімін жіберу арқылы;  

5) аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырумен және 

өткізумен байланысты мәселелер бойынша қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы уәкілетті органмен және есеп айырысу-

қаржы орталығымен өзара іс-қимыл жасау жолымен; 

6) қатысушыларға аукциондық сауда-саттыққа қол 

жеткізудің тең жағдайларын қамтамасыз ету арқылы; 

7) Ережелерге және Әдістемелік нұсқауларға сәйкес 

аукциондық сауда-саттық өткізу жолымен. 

7.3. аукциондық сауда-саттық өткізудің әдістемелік 

нұсқауларын және нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және 

бекіту. 

7.4. Әдістемелік нұсқауларға сәйкес 

Ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі жұмыс бойынша 

аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардың қызметкерлеріне 

нұсқама жүргізу.  

7.5. Өтінім берушілерге кеңес беру (ақпараттық 

қамтамасыз ету, Ұйымдастырушының ресми интернет-

ресурсында сұрақ-жауаптар бөлімін жүргізу).  

7.6. аукциондық сауда-саттық жеңімпаздарының 

тізілімін Ұйымдастырушының ресми интернет-ресурсында 

жариялау.  

 

 

IV. Аукциондық сауда-саттыққа қатысу үшін және 

аукциондық сауда-саттыққа қолжетімділік үшін Өтінім 

берушіге қойылатын критерийлер мен талаптар 

8. Ұйымдастырушы Өтініш беруші Қағидалардың 12-

тармағына сәйкес құжаттарды ұсынған кезде Өтініш берушіге 

аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін, осы Шартты 

постоянном рабочем состоянии с целью функционирования 

торговой системы в любое время суток и 

регламентированного проведения аукционных торгов;  

2) эксплуатации и системного сопровождения 

программно-информационных компонентов торговой 

системы; 

3) гарантированного электропитания серверного и 

коммутационного оборудования; 

4) обеспечения надлежащих климатических условий 

эксплуатации комплекса технических средств торговой 

системы; 

5) проведения профилактических работ на 

технических средствах без остановки работы торговой 

системы; 

6) всестороннего тестирования модифицированных 

версий программно-информационного обеспечения 

аукционных торгов с применением полноценного дубля 

торговой системы; 

7) обновления компьютерного парка и внедрения 

новых версий системного и технологического обеспечения; 

8) обеспечения постоянного доступа Заявителя к 

торговой системе через Интернет в режиме реального 

времени. 

7.2. организацию и проведение аукционных торгов 

путем: 

1) рассмотрения предоставленных в ходе регистрации 

документов Заявителя в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

обращения на интернет-ресурс Организатора; 

2) приема документов и регистрации заявителей в 

аукционных торгах в сроки, указанные в информации по 

строительству объектов по энергетической утилизации 

отходов (далее - Информация), утвержденном 

уполномоченным органом в области охраны окружающей 

среды; 

3) подтверждения присвоения Заявителю статуса 

участника аукционных торгов при предоставлении 

Заявителем документов, в соответствии с пунктом 12 Правил, 

заключении настоящего Договора и оплаты Услуги 

Организатора Заявителем; 

4) направления не позднее 3 (трех) рабочих дней со 

дня завершения приема документов и регистрации 

заявителей в уполномоченный орган в области охраны 

окружающей среды список участников аукционных торгов, 

прошедших регистрацию в базе данных торговой системы 

Организатора; 

5) взаимодействия с уполномоченным органом в 

области охраны окружающей среды и расчетно-финансовым 

центром по вопросам, связанным с организацией и 

проведением аукционных торгов; 

6) обеспечения участникам равных условий доступа к 

аукционным торгам; 

7) проведения аукционных торгов в соответствии с 

Правилами и Методическими указаниями. 

7.3. разработку и утверждение методических указаний 

и регламентов по проведению аукционных торгов. 

7.4.проведение инструктажа сотрудников участников 

аукционных торгов по работе в торговой системе 

Организатора в соответствии с Методическими указаниями. 

7.5. консультирование Заявителей (информационное 

обеспечение, ведение раздела вопросы-ответы на 

официальном интернет-ресурсе Организатора). 

7.6. публикацию на официальном интернет-ресурсе 

Организатора Реестра победителей аукционных торгов. 

 

IV. Критерии и требования, предъявляемые 

Заявителю для участия в аукционных торгах и 

допуску к аукционным торгам 

8. Организатор присваивает Заявителю статус 

участника аукционных торгов при предоставлении 

Заявителем документов согласно пункту 12 Правил, 
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уақтылы жасасуды және осы Шарт бойынша Ұйымдастырушы 

Қызметінің құнын төлеуді береді.  

9. Ұйымдастырушы келесі шарттарды орындаған кезде 

Қатысушыға сауда сессиясына рұқсат береді: 

1) Қағидалардың 60-10-тармағына сәйкес қалдықтарды 

энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия 

өндіруші ұйымдардың тізбесіне енгізу. 

2) қаржы-есеп айырысу орталығына аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді ұсыну. 

10. Ұйымдастырушы Ақпаратқа сәйкес осы Шарттың 

қосымшасына сәйкес Өтініш беруші таңдаған аукциондық 

сауда-саттық басталғанға дейін 1 (бір) ай бұрын Өтініш 

берушілерден құжаттарды қабылдауды тоқтатады. 

11. Өтінім беруші ұйымдастырушыны аукциондық 

сауда-саттық өткізу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күнінен 

кешіктірмей хабардар етеді, онда Ұйымдастырушыға 

реквизиттердің өзгеруін, сауда жүйесіне кіруге рұқсаты бар 

қызметкерлердің тізімін хабарлайды. Осы шартқа  

Қосымшасындағы Кестеге сәйкес, Ұйымдастырушы Өтінім 

берушінің сауда жүйесіндегі жеке кабинетіне өзгеріс енгізуді 

Өтінім беруші таңдаған аукциондық сауда-саттық басталған 

күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын тоқтатады. 

12. Өтінім беруші  ұйымдастырушының сауда жүйесінде 

тіркеу кезінде ұсынылған ақпараттың дұрыстығына жауап 

береді. 

13. Өтінім беруші құжаттардың толық пакетін ұсынбаған 

жағдайда, Ұйымдастырушы бас тарту себебін көрсете отырып, 2 

(екі) жұмыс күні ішінде Өтінім берушіні электронды пошта 

арқылы тіркеуден бас тартуы жөнінде хабардар етеді. 

 

 

V. Аукциондық сауда-саттық өткізу әдістері 

14. Аукциондық сауда-саттық Ұйымдастырушының 

сауда-саттық жүйесінің Интернет-ресурсы арқылы Интернетті 

қашықтан қолдана отырып жүзеге асырылады. 

15. Аукциондық сауда-саттық бір жақты аукцион 

нысанында өткізіледі. 

16. Аукциондық сауда-саттық Қағидаларға және 

Әдістемелік нұсқауларға сәйкес өткізіледі. 

17. Аукциондық сауда-саттық өткізу кезіндегі сауда 

сессиясы Ақпаратқа сәйкес қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті орган бекіткен мерзімдерде өткізіледі. 

 

 

VI. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және 

жүргізу бойынша көрсетілетін Қызметтерді есептеу және 

төлемдер жүргізу тәртібі  

18. Ұйымдастырушының Қызмет көрсету тарифі 

қосылған құн салығын есепке алмағанда, 628  497 (алты жүз 

жиырма сегіз мың төрт жүз тоқсан жеті)  теңгені құрайды. 

19. Бір Шарт шеңберінде Өтініш беруші бірнеше 

аукциондық сауда-саттыққа қатысуға мүмкіндігі бар, бұл ретте 

әрбір аукциондық сауда-саттық үшін көрсетілетін Қызмет жеке 

төленеді. 

20. Көрсетілген Қызмет үшін Өтінім беруші есеп 

айырысу мынадай тәртіппен жүзеге асырады:  

1) Ұйымдастырушы Өтінім берушіге Ұйымдастырушы 

Қызметтерінің төлем шотын жібереді; 

2) Өтінім беруші Ұйымдастырушы ұсынған төлем 

шоты негізінде алдын ала төлем тәртібімен Қызмет құнын 

төлейді. 

21. Төлем фактісі Осы Шартқа Қосымшасына сәйкес 

тіркеу аяқталған күннің алдындағы жұмыс күні Нұр-Сұлтан қ. 

уақыты 18 сағат 00 минуттан кешіктірмей Ұйымдастырушының 

есеп шотына Өтінім берушінің ақша қаражатының түсуі болып 

табылады.  

22. Шарт бойынша төлем, Қазақстан Республикасының 

резиденттері теңгемен, ал Қазақстан Республикасының резидент 

еместері – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы 

бойынша АҚШ долларымен немесе еуромен, 

своевременное заключение настоящего Договора и оплата 

стоимости Услуги Организатора по настоящему Договору. 

9. Организатор предоставляет Участнику допуск к 

торговой сессии при выполнении следующих условий: 

1) включение в перечень энергопроизводящих 

организаций, использующих энергетическую утилизацию 

отходов, согласно пункту 60-10 Правил. 

2)  предоставление финансового обеспечения заявки 

на участие в аукционных торгах в расчетно-финансовый 

центр.  

10. Организатор прекращает прием документов от 

Заявителей за 1 (один)  месяц до начала аукционных торгов, 

выбранных Заявителем, согласно Приложению к 

настоящему Договору в соответствии с Информацией. 

11. Заявитель не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 

до завершения регистрации уведомляет Организатора об 

изменении реквизитов, списка сотрудников участника, 

имеющих доступ в торговую систему. Изменения в личный 

кабинет Заявителя в торговой системе прекращается 

Организатором за 5 (пять) рабочих дней до завершения 

регистрации, в которых Заявитель, планирует участвовать 

согласно Приложению к настоящему Договору в 

соответствии с Информацией. 

12. Заявитель несет ответственность за достоверность 

сведений, предоставленных при регистрации в торговой 

системе Организатора.  

13. В случае предоставления Заявителем не полного 

пакета документов, Организатор отказывает в регистрации, о 

чем уведомляет Заявителя по электронной почте с указанием 

причины отказа в течение 2 (двух) рабочих дней. 

 

V. Метод проведения аукционных торгов 

14. Аукционные торги проводятся анонимно, 

дистанционно с использованием сети интернет посредством 

интернета - ресурса торговой системы Организатора. 

15. Аукционные торги проводятся в форме 

одностороннего аукциона.  

16. Аукционные торги проводятся в соответствии с 

Правилами и Методическими указаниями. 

17. Торговая сессия при проведении аукционных 

торгов проводится в сроки, утверждённые уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды согласно 

Информации. 

 

VI. Порядок расчетов и платежей за 

оказываемую Организатором услугу по организации и 

проведению аукционных торгов 

18. Тариф на оказание Услуги Организатора 

составляет 628 497 (шестьсот двадцать восемь тысяч 

четыреста девяносто семь) тенге без учета налога на 

добавленную стоимость. 

19. В рамках одного Договора возможно участие 

Заявителя в нескольких аукционных торгах, при этом Услуга 

за каждые аукционные торги оплачивается отдельно. 

20. Расчеты за оказанную Услугу осуществляются 

Заявителем в следующем порядке: 

1) Организатор направляет Заявителю счет на оплату 

Услуги Организатора; 

2) Заявитель оплачивает стоимость Услуги в порядке 

предоплаты на основании выставленного Организатором 

счета на оплату.  

21. Фактом оплаты является поступление денежных 

средств Заявителя на расчетный счет Организатора не 

позднее 18 часов 00 минут времени г. Нур-Султан рабочего 

дня, предшествующего дню завершении регистрации, 

согласно Приложению к настоящему Договору. 

22. Оплата по Договору с резидентами Республики 

Казахстан производится в тенге, а с нерезидентами 

Республики Казахстан – в долларах США или евро по курсу 

Национального Банка Республики Казахстан на дату 
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Ұйымдастырушының төлем шотын берген күні 

жүргізіледі.  Төлем нысаны қолма қол ақысыз – 

Ұйымдастырушының ағымдағы шотына аудару арқылы. 

23. Ұйымдастырушы Өтінім берушіге төленген 

Қызметтердің құнын келесі жағдайларда қайтарады: 

1) Өтінім беруші тіркеу аяқталған күннің алдындағы 

күні Нұр-Сұлтан қ. уақытының 18 сағат 00 минуттан 

кешіктірмей Ұйымдастырушының koremadm@korem.kz 

электрондық поштасына Өтінім берушінің ресми тұлғасының 

мөрімен және қолымен расталған Өтінім берушінің хатының 

сканерленген көшірмесін жіберу арқылы осы Шарттың 

Қосымшасына сәйкес Өтінім беруші таңдаған аукциондық 

сауда-саттыққа қатысуға мүмкін еместігі туралы 

Ұйымдастырушыны жазбаша нысанда хабардар етті; 

2) Осы Шарттың Қосымшасына сәйкес Өтініш 

беруші таңдап алған құжаттарды тіркеу аяқталған күннің 

алдындағы жұмыс күні Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 18 сағат 

00 минуттан кейін Өтініш беруші Ұйымдастырушының 

қызметіне ақы төлеуді жүргізді. 

24. Төленген қызметтің құнын қайтару тәртібі: 

1) Ұйымдастырушы Өтінім берушіге өзара есеп 

айырысуларды салыстыру актісін жібереді; 

2) өзара есеп айырысулар актісіне қол қойғаннан кейін, 

Өтінім беруші банк реквизиттерін көрсете отырып, қызметке 

бұрын жүргізілген төлем құнын қайтару туралы 

Ұйымдастырушыға хат жібереді; 

3) Ұйымдастырушы Шарттың осы тармағының 2) 

тармақшасына сәйкес Өтінім берушіден хат алғаннан кейін 3 

(үш) банктік күн ішінде қызмет құнын төлеу сомасын 

қайтарады. 

25. Өткізілген аукциондық сауда-саттық 

қорытындылары бойынша ұйымдастырушы тиісті электрондық 

құжат айналымы жүйесі арқылы өтініш берушіге шот-

фактураны, орындалған жұмыстардың (көрсетілген 

қызметтердің) актісін және өзара есеп айырысуды салыстыру 

актісін жібереді. Өтінім беруші өткізілген аукциондық сауда-

саттықтардың нәтижелеріне қарамастан, тиісті электрондық 

құжат айналымы жүйесі арқылы орындалған жұмыстар 

(көрсетілген қызметтер) актісіне және өзара есеп айырысуларды 

салыстыру актісіне қол қою арқылы Қызмет көрсету фактісін 

растайды, бұл ретте орындалған жұмыстар (көрсетілген 

қызметтер) актісінің және өзара есеп айырысуларды салыстыру 

актісінің бір данасын өзінде қалдырады, басқа дананы 

Ұйымдастырушыға қайтаруға міндетті. Есепшот электрондық 

шот-фактуралық ақпарат жүйесі (ЭШФ АЖ) арқылы жүзеге 

асырылады. 

26. Ұйымдастырушының Қызметі төлемі Өтінім 

берушіге келесі жағдайларда қайтарылмайды: 

1) Өтінім беруші аукциондық сауда-саттыққа қатысуға 

өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді бермеуі себебінен 

аукциондық сауда-саттыққа жіберілмеген және бұл туралы осы 

Шарттың 22 тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

Ұйымдастырушыға уақытылы хабарламады;  

2) Өтініш беруші қалдықтарды энергетикалық кәдеге 

жаратуды пайдаланатын энергия өндіруші ұйымдардың тізбесін 

қалыптастыру мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі 

бойынша құжаттаманы тексеру кезінде аукциондық сауда-

саттыққа жіберілмеді; 

3) Аукциондық сауда-саттыққа жіберілген Өтінім 

беруші сауда-саттық сессиясы барысында сауда жүйесіне өтінім 

бермеді; 

4) Өтінім беруші, аукциондық сауда-саттықтың 

қорытындысына сәйкес, аукциондық сауда-саттықтың 

жеңімпазы болмады; 

5) Қағидалардың 51 тармағында көзделген себептерге 

байланысты аукциондық сауда-саттықты өтпеді деп жариялау. 

27. Өтініш берушінің кінәсінен туындаған Шарт 

талаптарын орындау мүмкін болмаған жағдайда, егер заң 

актілерінде немесе осы Шартта өзгеше көзделмесе, қызмет 

толық көлемде төленуі тиіс. 

выставления счета на оплату Организатором. Форма оплаты 

безналичная – путем перечисления на текущий счет 

Организатора. 

23. Организатор возвращает стоимость оплаченной 

Услуги Заявителю в следующих случаях:  

1) Заявитель в письменной форме уведомил 

Организатора о невозможности участия в аукционных 

торгах, выбранных Заявителем, согласно Приложению, к 

настоящему Договору путем отправки сканированной копии 

письма Заявителя, заверенной печатью и подписью 

официального лица Заявителя на электронную почту 

Организатора koremadm@korem.kz не позднее 18 часов 00 

минут времени г. Нур-Султан, предшествующего дню 

завершения регистрации; 

2) Заявитель произвёл оплату Услуги Организатора 

после 18 часов 00 минут времени  г. Нур-Султан рабочего 

дня, предшествующего дню завершения регистрации, 

выбранных Заявителем, согласно Приложению к 

настоящему Договору.  

24. Порядок возврата стоимости оплаченной услуги: 

1) Организатор направляет Заявителю акт сверки 

взаимных расчетов; 

2) после подписания акта сверки взаимных расчетов, 

Заявитель направляет письмо в адрес Организатора о 

возврате ранее произведенной оплаты стоимости услуги с 

указанием банковских реквизитов; 

3) Организатор возвращает сумму оплаты стоимости 

Услуги в течение 3 (трех) банковских дней, после получения 

письма от Заявителя согласно подпункту 2) настоящего 

пункта Договора. 

25. По итогам проведенных аукционных торгов 

Организатор направляет Заявителю счет-фактуру, акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и акт сверки 

взаимных расчетов через соответствующую систему 

электронного документооборота. Заявитель, независимо от 

результатов состоявшихся аукционных торгов, подтверждает 

факт оказания Услуги путем подписания акта выполненных 

работ (оказанных услуг) и акта сверки взаимных расчетов 

через соответствующую систему электронного 

документооборота. Выписка счетов-фактур осуществляется 

посредством информационной системы электронных счетов-

фактур (ИС ЭСФ). 

26. Оплата за Услугу Организатора не возвращается 

Заявителю в следующих случаях: 

1) Заявитель не был допущен к аукционным торгам 

по причине не предоставления им финансового обеспечения 

заявки на участие в аукционных торгах и своевременно не 

уведомил об этом Организатора в соответствии с подпунктом 

1) пункта 22 Настоящего Договора;  

2) Заявитель не был допущен к аукционным торгам 

при проверке документации по решению Комиссии по 

вопросам формирования перечня энергопроизводящих 

организаций, использующих энергетическую утилизацию 

отходов; 

3) Заявитель, допущенный к аукционным торгам, не 

подал заявку в торговую систему в течение торговой сессии;  

4) Заявитель не стал победителем аукционных 

торгов в соответствии с итогами аукционных торгов; 

5) объявления аукционных торгов не состоявшимися 

по причинам, предусмотренным в пункте 51 Правил. 

27. В случае невозможности исполнения условий 

Договора, возникших по вине Заявителя, Услуга подлежит 

оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

законодательными актами или настоящим Договором. 
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VII. Тараптардың құқықтары мен міндеттері     

28. Өтінім беруші құқылы: 

1) Қағидалардың, әдістемелік нұсқаулардың, сондай-ақ 

осы Шарттың талаптарын орындау шартымен аукциондық 

сауда-саттыққа тең және еркін қол жеткізу; 

2) Қызметке кіретін және Ұйымдастырушы 

орындайтын жұмыстардың барлық түрлерін пайдалану. 

29. Ұйымдастырушы құқылы: 

1) аукциондық сауда-саттықтардың барлық 

қатысушылары сауда-саттық өткізудің міндетті нұсқауларын 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

Әдістемелік нұсқауларды әзірлейді және бекітеді; 

2) Өтінім берушіні Қағидаларда, Әдістемелік 

нұсқауларда және осы Шартта белгіленген жағдайларда 

аукциондық сауда-саттыққа қатысуға жібермеу. 

3) орындалған жұмыстардың (көрсетілген 

қызметтердің) актісін, өзара есеп айырысуларды салыстыру 

актісін және электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы 

төлеуге арналған шотты жазып беру (Ұйымдастырушы 

айқындаған ЭҚЖ Doculite және басқа да жүйелер тиісті жүйе 

болып табылады). 

30. Өтінім беруші міндеттенеді: 

1) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімді 

қаржылық қамтамасыз ету болған жағдайда өтінім беру;  

2) аукциондық сауда-саттыққа қатысу кезінде және 

оның сауда жүйесіне қатысуын ресімдеу кезінде осы Шарттың, 

Қағидалардың мен Әдістемелік Нұсқауларының талаптарын 

орындауға және тануға. 

3) орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) 

актісін алғаннан кейін 3 (үш) банктік күн ішінде тиісті 

электрондық құжат айналымы жүйесі арқылы орындалған 

жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) актісіне қол 

қойылсын. 

31. Ұйымдастырушы міндеттеледі: 

1) аукциондық сауда-саттыққа қолжетімділіктің тең 

шарттарын қамтамасыз ету; 

2) сауда-саттық жүйесінің аукциондық аукциондарды 

өткізуге тұрақты дайындығын қамтамасыз етуге; 

3) Қағидалар мен Әдістемелік нұсқаулықтарға сәйкес 

сауда-саттықты өткізуге; 

4) аукциондық сауда-саттыққа қатысушы мәртебесін 

алған Өтінім берушінің өтініш фактісі бойынша сауда 

жүйесімен жұмыс істеу бойынша нұсқама жүргізу; 

5) Ұйымдастырушының ресми интернет-ресурсында 

аукциондық сауда-саттық туралы қажетті мәліметтерді таратуға; 

6) Өтінім берушіні Қағидаларға және аукциондық 

сауда-саттық өткізу тәртібін реттейтін басқа да нормативтік 

құқықтық актілерге енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар 

туралы уақтылы хабарлауға міндетті. 

32. Әр Тарап екінші Тараптың қандай да бір құпия 

ақпаратын ешқандай тәсілдермен жария етпеу, қолданыстағы 

заңнамада көзделген тәртіппен үшінші тұлғаларда тиісті 

өкілеттіктер болған жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға 

қол жетімді етпеу міндетемелерін қабылдайды. 

 

 

 

 

VIII. Шарт жағыдайларын бұзғаны үшін Өтінім берушінің 

жауапкершілігі 

33. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін Өтінім беруші Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қағидаларға 

және осы Шартқа сәйкес жауап береді. 

34. Өтінім беруші келесі жағдайларда аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға жіберілмейді: 

1) Қағидалардың 12-тармағына сәйкес құқық 

қабілеттілігі бөлігінде расталмау; 

2) осы Шартты жасаспау;  

 

VII. Права и обязанности Сторон 

28. Заявитель имеет право: 

1) равного и свободного доступа к аукционным 

торгам, при условии выполнения требований Правил, 

Методических указаний, а также условий настоящего 

Договора; 

2) пользоваться всеми видами работ, входящих в 

Услугу и выполняемых Организатором. 

29. Организатор имеет право: 

1) разрабатывать и утверждать обязательные для 

исполнения всеми участниками аукционных торгов 

Методические указания, соответствующие действующему 

законодательству Республики Казахстан; 

2) не допускать Заявителя к участию в аукционных 

торгах в случаях, установленных Правилами, 

Методическими указаниями и настоящим Договором; 

3) выписывать акт выполненных работ (оказанных 

услуг), акт сверки взаимных расчётов и счет на оплату через 

систему электронного документооборота (соответствующей 

системой является СЭД Doculite и другие системы, 

определенные Организатором). 

30. Заявитель обязуется: 

1) подать заявку на участие в аукционных торгах при 

наличии у него финансового обеспечения заявки; 

2) выполнять и признавать требования Правил и 

Методических указаний, а также условий настоящего 

Договора при участии его в аукционных торгах и при 

оформлении его участия в торговой системе; 

3) после получения акта выполненных работ 

(оказанных услуг) в течение 3 (трех) банковских дней 

подписать акт выполненных работ (оказанных услуг) через 

соответствующую систему электронного документооборота. 

31. Организатор обязуется:  

1) обеспечить равные условия доступа к аукционным 

торгам; 

2) обеспечивать поддержание торговой системы в 

постоянной готовности к проведению аукционных торгов; 

3) проводить аукционные торги в соответствии с 

Правилами и Методическими указаниями;  

4) проводить инструктаж по работе с торговой 

системой по факту обращения Заявителя, получившего 

статус участника аукционных торгов; 

5) размещать на официальном интернет-ресурсе 

Организатора необходимую информацию об аукционных 

торгах; 

6) своевременно информировать Заявителя о 

внесенных в установленном порядке изменениях и 

дополнениях в Правила и другие нормативные и правовые 

документы, регламентирующие порядок проведения 

аукционных торгов. 

32.  Каждая из Сторон принимает на себя 

обязательства никакими способами не разглашать какую бы 

то ни было конфиденциальную информацию другой 

Стороны, не делать ее доступной третьим лицам, кроме 

случаев наличия у третьих лиц соответствующих 

полномочий в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

 

VIII. Ответственность Заявителя за нарушение 

условий Договора 

33.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, Заявитель несёт 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан, Правилами и 

настоящим Договором. 

34. Заявитель не допускается к участию в 

аукционных торгах в следующих случаях: 

1) не подтверждения в части правоспособности в 

соответствии с пунктом 12 Правил; 
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3) Ұйымдастырушының қызметіне төлем жасамаса. 

35. Өтінім берушіні аукциондық сауда-саттыққа 

қатысуға жіберуден бас тарту үшін жағдайлар туындаған 

жағдайда, Ұйымдастырушы бұл туралы бас тарту себептерін 

көрсете отырып, сауда жүйесінде тіркеу кезінде көрсетілген 

электрондық пошта арқылы жазбаша хабарлама арқылы осы 

Шарттың Қосымшасына сәйкес тіркеу аяқталғанға дейін 

хабардар етеді. 

 

 

IX. Ұйымдастырушының жауапкершілігі 

36. Ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына, Қағидаларға және осы Шартқа 

сәйкес: 

1) Өтінім берушінің аукциондық сауда-саттыққа қатысу 

шарттары үшін теңдік принципін қамтамасыз етпеу; 

2) аукциондық сауда-саттыққа қатысуға өтінімде 

көрсетілген бағалар мен көлемдер туралы ақпаратты жариялауға 

міндетті. 

37. Ұйымдастырушы Өтінім берушінің сауда-саттық 

жүйесіне кіру мүмкіндігі бар Өтінім беруші қызметкерлерінің 

тізімінде егжей-тегжейлі өзгерістер туралы ақпараттыөз 

уақытында берілмеуіне жауапты емес. 

38. Ұйымдастырушы осы Қағидаларда көзделген 

жағдайларда сауда-саттықты тоқтату немесе тоқтата тұру 

нәтижесінде туындаған міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін жауапты емес. 

39. Ұйымдастырушы Өтінім беруші ұсынған 

құжаттардың дұрыстығына жауапты емес. 

40. Ұйымдастырушы үшінші тараптарға оның сауда 

жүйесіне қол жетімділіктің құпия сөзінің жария болуына 

жауапты емес. 

41. Ұйымдастырушы Өтініш берушіні қалдықтарды 

энергетикалық кәдеге жаратуды пайдаланатын энергия 

өндіруші ұйымдардың тізбесіне енгізуге қатысты қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы Уәкілетті орган қабылдайтын 

шешім үшін жауапты болмайды. 

 

X. Форс-мажор 

42. Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді 

жартылай немесе толық орындамағаны үшін жауапкершіліктен 

босатылады, егер олар форс-мажорлық жағдайлардың орын 

алуы мүмкін емес екенін дәлелдейтін болса, бұл жағдайлар 

ерекше жағдайларда және мүмкін болмайтын жағдайларда: 

табиғи сипаттағы табиғи апаттары, Қазақстан Республикасының 

аумағындағы әскери іс-әрекеттер, осы Шартқа қол қойылғаннан 

кейін болған мемлекеттік органдардың тыйым салу немесе 

шектеу әрекеттері. 

43. Еңсерілмейтін күш жағдайларының әсеріне 

ұшыраған Тарап еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағаннан 

кейін бес күннен кешіктірмей басқа тарапқа аталған мән- 

жайлардың пайда болуы, түрі және ықтимал ұзақтығы туралы 

жазбаша хабарлама жіберуге міндетті, сондай-ақ олардың пайда 

болуын растау үшін Қазақстан Республикасының тиісті 

мемлекеттік органының құжатын ұсынады.  

44. Егер жоғарыда айтылған хабарлама дер кезінде 

жасалмаса, форс-мажорлық жағдайларға ұшыраған тарап, егер 

факт немесе кедергі хабарламаны жіберу мүмкін болмаса, 

оларға өздерін қорғау үшін сілтеме жасау құқығынан 

айырылады. 

 

 

 

 

 

XI. Шарттың әрекет ету мерзімі. Шартқа өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу 

45. Осы Шарт оған екі тарап қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және қоса алғанда 2021 жылғы 31 желтоқсанға 

дейін қолданылады. 

2) не заключения настоящего Договора; 

3) не оплаты Услуги Организатора; 

35. В случае возникновения условий для отказа в 

допуске Заявителя к участию в аукционных торгах, 

Организатор уведомляет об этом Заявителя до завершения 

регистрации согласно Приложения к настоящему Договору 

путем письменного уведомления, направленного по 

электронной почте, указанной при регистрации в торговой 

системе с указанием причин для отказа. 

 

IX. Ответственность Организатора 

36.  Организатор несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Республики 

Казахстан, Правилами и настоящим Договором за: 

1) не обеспечение принципа равенства условий 

доступа Заявителя на аукционные торги; 

2) разглашение информации о ценах и объемах, 

указанных в заявке на участие в аукционных торгах. 

37. Организатор не несет ответственность за 

несвоевременное предоставление Заявителем информации 

об изменении реквизитов, списка сотрудников Заявителя, 

имеющих доступ в торговую систему. 

38. Организатор не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, возникшиих в результате отмены 

или приостановления проведения торгов в случаях, 

предусмотренных Правилами. 

39. Организатор не несет ответственность за 

достоверность предоставленных Заявителем документов. 

40. Организатор не несет ответственность за 

разглашение Заявителем третьим лицам пароля доступа в 

торговую систему Организатора. 

41. Организатор не несет ответственность за 

решение, принимаемое Уполномоченным органом в области 

охраны окружающей среды касательно включения 

Заявителя в перечень энергопроизводящих организаций, 

использующих энергетическую утилизацию отходов. 

 

X. Форс-мажор 

42. Стороны освобождаются от ответственности за 

частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если они докажут, что надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

таких как: стихийные бедствия природного характера, 

военные действия на территории Республики Казахстан, 

запретительные или ограничительные действия 

государственных органов, наступившие после подписания 

настоящего Договора. 

43. Сторона, подвергшаяся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее пяти 

дней с начала наступления обстоятельств непреодолимой 

силы направить другой стороне письменное уведомление о 

возникновении, виде и возможной продолжительности 

действия указанных обстоятельств, а также в подтверждение 

их наступления представляет документ, соответствующего 

государственного органа Республики Казахстан. 

44. Если вышеупомянутое уведомление не будет 

сделано в срок, сторона, подвергшаяся воздействию 

обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то 

обстоятельство или препятствие не дало возможности 

послать уведомление. 

 

XI. Срок действия Договора. Внесение изменений и 

дополнений в Договор 

45. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

подписания его обеими Сторонами и действует по 31 

декабря 2021 года включительно. 
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46. Осы Шарт Тараптармен қосымша келісім жасасу 

арқылы келесі жағдайларда өзгертілуі мүмкін:  

1) Өтінім беруші Ақпаратқа сәйкес таңдалған 

аукциондық сауда-саттық күніне дейін 1 (бір) ай бұрын басқа 

аукциондық сауда-саттық күндерге қатысуға шешім 

қабылдайды; 

2)  Тараптардың бiреуiнiң деректемелерiн өзгерткен 

кезінде.  

47. Қызметтің өзіндік құнын, төлем түрін және төлеу 

тәртібін өзгерту кезінде Ұйымдастырушы Өтінім берушіні 

жазбаша түрде немесе ресми веб-сайтында өзгерістер күшіне 

енгенге дейін 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар 

етеді. 

48. Шарт Тараптардың біруі жағынан келесі 

жағдайларда тоқтатылуы мүмкін: 

1) Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін 

еместігі (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 

374-бабы); 

2) екiншi тараптың белгiленген тәртiбiнде банкрот деп 

тану; 

3) Келісм шарт жасасқан мемлекеттік органның актісін 

өзгерту немесе күшін жою. 

49. Шарт көрсетілген қолданылу мерзімі аяқталғаннан 

және Тараптардың барлық міндеттемелері толық орындалғаннан 

кейін бұзылды деп есептеледі. 

50. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңды 

күші бірдей 2 (екі) данада, әрбір Тарап үшін 1 (бір) данадан 

жасалды.  

 

 

 

 

 

XII. Дауларды шешу 

51. Сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге 

байланысты туындаған даулар Нұр-Сұлтан қаласының 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 

белгіленген тәртіппен шешіледі. 

 

XIII. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жауапкершілік 

және іскерлік әдеп 

52. Әрбір Тарап өзінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саясатына және қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамаға сәйкестігін қамтамасыз етуі тиіс және 

жоғарыда аталған саясаттарға және осы Шартта көзделген 

қызметке қатысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

жөніндегі заңдарға сәйкес әрекет етуге міндеттенеді. 

Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындауға (көрсетілетін 

қызметтерге) қатысты Тараптардың әрқайсысы оның 

қызметкерінің сәйкес келуін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы қолданылатын барлық заңдарға сәйкестігін 

көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.  

Кез келген жағдайда, Тараптардың әрқайсысы: (және өз 

қызметкерінің қалыс қалуын қамтамасыз ету) төменде аталған 

әрекеттерден қалыс қалуға міндеттенеді: 

     1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұза отырып 

тікелей немесе жанама материалдық пайданы, экономикалық 

артықшылықтарды немесе өзге де игіліктерді беру немесе төлеу 

үшін біреулерге ұсыныстар, уәде беру, ақы төлеу не өкілеттік 

беруге; 

         2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұза отырып 

экономикалық артықшылықтарды немесе экономикалық 

артықшылықтар мен басқа да игіліктерді қабылдауға тікелей 

немесе жанама түрде біреуге уәкілеттік беруге.  

Осы Шартта көзделген жұмыстарды орындауға (көрсетілетін 

қызметтерге)  қатысты Тараптардың әрқайсысы осы Шарт 

бойынша төленуге жататын кез келген және әрбір сома осы 

Шарт бойынша көрсетілетін қызметтер құнының төлемін ғана 

білдіреді және оның бір де бір бөлігі сыбайлас жемқорлық 

46. Настоящий Договор может быть изменен путем 

заключения Сторонами дополнительного соглашения в 

следующих случаях:  

1) Заявитель принимает решение участвовать в 

аукционных торгах на другие даты, за 1 (один) месяц до даты 

аукционных торгов, выбранных Заявителем, согласно 

Информации; 

2)  при изменении реквизитов одной из Сторон. 

47. При изменении стоимости Услуги, вида и порядка 

оплаты Организатор письменно или путем размещения на 

официальном сайте уведомляет об этом Заявителя не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в действие 

изменений.  

48. Договор может быть расторгнут любой из Сторон 

в случаях: 

1) невозможности исполнения обязательства, 

основанного на Договоре (статья 374 Гражданского Кодекса 

Республики Казахстан); 

2) признания в установленном порядке другой 

стороны банкротом; 

3) изменения или отмены акта государственного 

органа, на основании которого заключен Договор.  

49. Договор считается расторгнутым по истечению 

указанного срока действия и полного исполнения всех 

обязательств Сторон. 

50. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 

экземплярах на государственном и русском языках, 

подписывается с применением электронно-цифровой 

подписи, согласно п. 1 ст.7 и п.1 ст.10 Закона РК «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи», 

является равнозначным подписанному документу на 

бумажном носителе. 

 

XII. Разрешение споров 

51. Споры, возникающие в ходе организации и 

проведения аукционных торгов, разрешаются в порядке, 

установленном гражданским законодательством Республики 

Казахстан в специализированном межрайонном 

экономическом суде г. Нур-Султан. 

 

XIII. Антикоррупционная ответственность и 

деловая этика 
52. Каждая из Сторон должна обеспечить 

соответствие своим собственным политикам 

противодействия коррупции и применимому 

антикоррупционному законодательству и обязуется 

действовать в соответствии с вышеупомянутыми 

политиками и законами по противодействию коррупции в 

отношении деятельности, предусмотренной настоящим 

Договором. 

В отношении выполнения работ (оказания услуг), 

предусмотренных настоящим Договором, каждая из Сторон 

должна обеспечить, чтобы ее персонал соответствовал, и 

имел возможность продемонстрировать соответствие всем 

применимым законам о противодействии коррупции. 

В любом случае, каждая из Сторон обязуется воздержаться 

(и обеспечить воздержание своего персонала) от: 

       1) предложения, обещания, предоставления, оплаты либо 

уполномочивания кого-либо для предоставления или 

оплаты, напрямую или косвенно, материальных выгод, 

экономических преимуществ или прочих благ в нарушение 

антикоррупционного законодательства;  

       2) принятия, или уполномочивания кого-либо на 

принятие, напрямую или косвенно, экономических 

преимуществ или предложений экономических преимуществ 

и других благ в нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

В отношении выполнения работ (оказания услуг),  

предусмотренных настоящим Договором, каждая из Сторон 

представляет и гарантирует, что любая и каждая сумма, 
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мақсаттары үшін немесе кез келген жағдайда қолданыстағы 

заңнаманы бұза отырып, мемлекеттік қызметкерлерді қоса 

алғанда, кез келген тұлғаға тікелей немесе жанама түрде 

берілмейтініне кепілдік береді. 

 

 

 

 

XIV. Тараптардың заңды мекенжайлары мен 

деректемелері 

Ұйымдастырушы: 

«Электр энергиясы және қуаты рыногының Қазақстандық 

операторы» Акционерлік қоғамы 

 

Мекен-жайы: ҚР, 010000, Нұр-Сұлтан қ.,  

Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10 ғимарат 

тел.: 8 (7172) 982-900, 982-971  

ҚҚС бойынша есепке алу туралы куәлік 

07.08.2012ж. №0015108, сериясы 62001 

БСН 040340004109 

ЖСК KZ0696503F0008175819  

Нұр-Сұлтан қ. «ForteBank» АҚ филиалында 

БСК IRTYKZKA БеК 16 

 

Басқарма Төрағасы  

 

________________________________Ильяс Б.Н. 

М.О. 

 

 

Өтінім беруші: 

_____________________________ 

Заңды мекен-жайы______________ 

Нақты мекен-жайы _____________  

тел.: __________________________ 

БСН __________________________ 

ЖСК __________________________ 

БСК ____________________________ 

 

 

Директор 

 

________________________________Т.Ә.Ж 

М.О. 

 

подлежащая оплате по настоящему Договору, представляет 

собой исключительно оплату стоимости услуг оказываемых 

по настоящему договору и ни одна из ее частей не будет 

предоставлена, напрямую или косвенно, любому лицу, 

включая государственных служащих, для целей коррупции 

или, в любом случае, в нарушение применимого 

законодательства. 

 

XIV. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Организатор: 

Акционерное общество «Казахстанский оператор рынка 

электрической энергии и мощности» 

 

Адрес: РК, 010000, г. Нур-Султан, Есильский район, пр. 

Мәңгілік Ел, здание 10 

тел.: 8 (7172) 982-900, 982-971 

Свидетельство о постановке на учет по НДС 

Серия 62001 № 0015108 от 07.08.2012 г. 

БИН 040340004109 

ИИК KZ0696503F0008175819  

в филиале АО «ForteBank» г. Нур-Султан 

БИК IRTYKZKA КБе 16 

 

 

Председатель Правления  

 

________________________________Ильяс Б.Н. 

М.П. 

 

 

Заявитель: 

_____________________________ 

Юридический адрес: ___________ 

Фактический адрес: ____________ 

тел.: _________________________ 

БИН _________________________ 

ИИК _________________________ 

БИК _________________________ 

 

Директор 

 

________________________________Ф.И.О 

М.П. 
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20__ ж. «__» _____________ № ___________ Шартына Қосымша 

    

№ 

р/п 

Сауда-саттық 

күні 

Сауда-саттықты 

өткізу уақыты 

(Нұр-Сұлтан  қ. 

уақыты) 

Елді мекендер тобы  ЖЭК 

типі/ 
Қалдықта

рды 

энергетик

алық 

кәдеге 

жарату 

объектісі 

Белгіленген сатып 

алынатын қуаттың 

көлемі, МВт 

Шығарылған 

қалдықтар көлемі, 

мың тонна 

Шекті аукциондық 

баға 

шамасы, тг/кВт*сағ  

 

 

 

Қызмет құны тг  

(ҚҚС қоспағанда) 

1         

Қызметтің барлық құны:  

 

Ұйымдастырушы:                         Өтініш беруші: 

Басқарма төрағасы                                                                                                                                                               Директор 

 

         _____________________Ильяс Б.Н.                                                                                                                                                                ________________________ Т.Ә.Ж 

         М.О.                   М.О. 

           

                                                                              

                                                                                                                           Приложение к Договору № _______________ от «__» ________ 20__ г.                                 

    

№ 

п/п 

Дата торгов Время проведения 

торгов ( по 

времени города 

Нур-Султан) 

Группа населенных 

пунктов 

Тип 

ВИЭ/Объ

ект 

энергетич

еской 

утилизац

ии 

отходов 

Объем закупаемой 

установленной 

мощности, МВт 

Объем образуемых 

отходов, тыс. тонн 

Величина 

предельной 

аукционной цены 

тг/кВт*ч 

 

 

 

Стоимость Услуги, тг  

(без НДС) 

1         

Всего стоимость Услуги:  

 

Организатор:                                                   Заявитель: 

Председатель Правления                                                                                                                                                                                Директор 

                                       

         _____________________Ильяс Б.Н.                                                                                                                                                             ____________________________ Ф.И.О 

        М.П.          М.П. 

 

 


