
Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу 

қызметтерін көрсету үшін  

№ УОПАТ-______ Шарты 

 

Нұр-Сұлтан қ.                                            «__» _______ 20___ 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 (немесе сенімхат негізінде) негізінде әрекет 

ететін Лауазымы, ТАӘ, бірлесіп Тараптар деп аталып, 

аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және өткізу қызметін 

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

жасасты:  

 

I.  Жалпы ережелер 

 

1. Осы шарт, Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 

4 шілдедегі «Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды 

қолдау туралы» №165-IV 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 Өтінім берушінің таңдап алған 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. аукциондық сауда-саттықты (бұдан әрі – 

аукциондық сауда-саттық) өткізуге арналған сауда жүйесінің 

жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету: 

1) сауда жүйесінің жұмыс істеуі үшін күнтізбелік кез 

келген уақытта және аукциондық сауда-саттықты реттеліп 

көрсетілетін сауда жүйесінде тұрақты жұмыс тәртібімен 

техникалық құралдарды, жүйелік және технологиялық 

бағдарламалық жасақтама кешенін қамтамасыз ету; 

2) сауда-саттық жүйесінің бағдарламалық жасақтамасы 

мен ақпараттық компоненттерін пайдалану және жүйелік 

Contract No. UOPAT-____  

for the provision of the service for organization and holding 

of the auction 

Nur-Sultan city                                        «__» _______ 20__ 
 

The Joint-Stock Company Kazakhstan Electricity and 

Power Market Operator, auction organizer, hereinafter referred to 

as the Organizer, represented by the Chairman of the Board Ilyas 

Bakytzhan Nassenuly, acting on the basis of the Charter, on the one 

hand and " ________________ ", on the other hand, hereinafter 

referred to as the Applicant, represented by the Title, Full name 

acting on the basis of the Charter (or on the basis of a power of 

attorney), hereinafter collectively referred to as Parties  have 

concluded this Agreement on rendering services on organization and 

holding of auction (hereinafter – the Contract) as follows: 

 

I. General Provisions 

 

1. This Contract is concluded in accordance with the Law of 

the Republic of Kazakhstan No.165-IV of July 4, 2009 "On 

supporting the use of renewable energy sources", "Rules of 

organizing and holding auction, including qualification requirements 

for auction participants, the content and procedure for submitting 

applications, types of financial guarantee for participation in auction 

and conditions of their deposit and return, the procedure for 

summing up the results and determining the winners", approved by 

the order of the Minister of Energy of the Republic of Kazakhstan as 

of December 21, 2017 No. 466 (hereinafter referred to as the 

"Rules"), by the order of the Minister of Energy of the Republic of 

Kazakhstan as of August 7, 2017 No. 280 "On determining the 

organizer of auction". 

2. The rules of Article 389 of the Civil Code of the Republic 

of Kazakhstan shall apply to the procedure for signing this 

Agreement.  

3. The terms of this Agreement in accordance with 

paragraph 1 of Article 386 of the Civil Code of the Republic of 

Kazakhstan shall be binding upon the Parties from the moment of 

signing.  

4. In executing the Agreement, the Parties agree to be 

guided by the following documents:  

1) The Rules;  

2) The Methodology guidelines for organizing and holding 

auction (hereinafter – the Guidelines). 

 
II. The subject matter of the Agreement  

 

5. The Organizer provides services to the Applicant -

 the organization and holding of the auction (hereinafter - the 

Service), selected by the Applicant in accordance with and Appendix 

to this Agreement. 

6. The Applicant receives the Service and pays for the 

Service at tariffs established in accordance with the legislation of the 

Republic of Kazakhstan.  

 
 

III. The contents of services provided by the Organizer to 

organize and hold the auction 

 
7. The organizer's service includes: 

7.1. ensuring working capacity of trading system for 

conducting auction (hereinafter – auction) by: 

1)  maintaining a complex of technical means, system and 

technological software in a constant operational state to ensure 

operability of the trading system at any time and regulation of the 

auction; 

2) operation and system maintenance of the software and 

information components of the Trading System;  

3) securing power supply of the server and switching 



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) аукциондық сауда-саттықта аукциондық сауда-

саттықтың кестесінде көрсетілген мерзімде (бұдан әрі – Кесте) 

құжаттарды қабылдау және Өтінім берушілерді тіркеу; 

3) Қағидаларға сәйкес құқық қабілеттілігі бойынша 

біліктілік талаптарын растайтын құжаттарды ұсынғаннан, осы 

Шарт жасалғаннан және Ұйымдастырушының қызметіне ақы 

төлегеннен кейін, Өтінім берушіге аукциондық сауда-саттыққа 

қатысушы мәртебесін беруді растау; 

4) аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыруға және 

өткізуге байланысты мәселелер бойынша уәкілетті органмен 

және қаржы-есеп айырысу орталығымен өзара әрекеттестік;  

5) қатысушыларға аукциондық сауда-саттыққа 

қолжетімділікпен тең жағдайларды қамтамасыз ету; 

6) Қағидалар мен Әдістемелік нұсқауларға сәйкес 

аукциондық сауда-саттықты өткізу. 

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 Өтінім беруші келесі шарттарды 

орындаған кезде Өтінім берушіге аукциондық сауда-саттыққа 

қатысуға рұқсат береді:  

1) Ұйымдастырушының Өтінім берушіге Қағидаларға 

сәйкес құқықтық қабілеттілігі бойынша біліктілік талаптарын 

растай отырып, аукциондық сауда-саттыққа қатысушы 

мәртебесін беруі, осы Шартты уақтылы жасасу және осы Шарт 

бойынша ұйымдастырушы қызметінің құнын төлеу; 

2) қаржы-есеп айырысу орталығына аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға өтінімді қаржылық қамтамасыз етуді ұсыну.  

9. Осы Шартқа Қосымшасындағы Кестеге сәйкес, 

Ұйымдастырушы Өтінім берушіден құжаттарды қабылдауды 

Өтінім беруші таңдаған аукциондық сауда-саттық басталған 

күнге дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын тоқтатады. 

10. Өтінім беруші ұйымдастырушыны аукциондық 

equipment;  

4) ensuring proper climatic conditions for the operation of 

the complex of technical means of the Trading System;  

5) carrying out routine maintenance of technical means 

without interrupting the work of the Trading System;  

6) comprehensive testing of modified versions of the 

auction software using a full-fledged duplicate of the trading system;  

7) updating the computer park and updating the system and 

technologies;  

8) ensuring the constant access of the Applicant to the 

Trading System via the Internet in real time mode. 

7.2. organizes and holds auction by: 

1)  considering the documents of the applicant submitted 

during registration within 2 (two) working days from the date of 

application to the Organizer’s Internet resource; 

2) receiving documentation and registering the auction 

applicants within the timeframes specified in the schedule of auction 

(hereinafter – the Schedule) approved by the authorized body; 

3) confirmation of assignment of auction participant status 

to the Applicant upon provision of documents by the Applicant 

confirming qualification requirements for legal capacity in 

accordance with the Rules and upon signing this Agreement and 

payment for the Organizer's Services by the Applicant; 

4) interaction with authorized body and financial settlement 

center on issues related to organizing and holding auction; 

5) providing equal access to the auction for the participants; 

6) holding auction in accordance with the Rules, 

Methodology guidelines. 

7.3. developing and approving methodology guidelines and 

regulations for the auction. 

7.4. providing briefing for auction participant's employees 

on operation in the Organizer's trading system in accordance with the 

Methodology guidelines. 

7.5. advising of Applicants (information support, keeping 

Q&A section on Organizer's official website). 

7.6. publication of register of auction winners on 

Organizer's official website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
IV. Criteria and requirements for the Applicant to be admitted 

to participate in the auction 

 

8. The Organizer grants to the Applicant an access for 

participation in auction, subject to fulfillment by the Applicant the 

following conditions: 

1) the Organizer's assignment of the auction participant 

status to the Applicant with confirmation of qualification 

requirements on legal capacity according to Rules, timely signing 

this Agreement and payment of Service cost of the Organizer under 

this Agreement; 

2) provision of financial guarantee of applications for 

participation in auction to financial settlement center. 

9. The organizer shall stop accepting documents from the 

Applicants for 5 (five) working days before the date of the auction 

selected by the Applicant, in accordance with Appendix to this 

Agreement in accordance with the Schedule. 

10. The Applicant shall notify the Organizer about the 



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. 

11. Өтінім беруші  ұйымдастырушының сауда жүйесінде 

тіркеу кезінде ұсынылған ақпараттың дұрыстығына жауап 

береді. 

12. 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 

 

13. Аукциондық сауда-саттық Ұйымдастырушының 

сауда-саттық жүйесінің Интернет-ресурсы арқылы Интернетті 

қашықтан қолдана отырып жүзеге асырылады. 

14. Аукциондық сауда-саттық бір жақты аукцион 

нысанында өткізіледі. 

15. Аукциондық сауда-саттық Қағидаларға және 

Әдістемелік нұсқауларға сәйкес өткізіледі. 

16. Аукциондық сауда-саттықты өткізу кезінде сауда 

сессиясы уәкілетті орган бекіткен Кестеге сәйкес мерзімде 

өткізіледі. 

 

VI. Аукциондық сауда-саттықты ұйымдастыру және 

жүргізу бойынша көрсетілетін Қызметтерді есептеу және 

төлемдер жүргізу тәртібі  

 

17. Ұйымдастырушының Қызмет көрсету тарифы 

қосылған құн салығын қоспағанда 628  497 (алты жүз жиырма 

сегіз мың төрт жүз тоқсан жеті) теңгені құрайды. 

18. Бір Шарт шеңберінде Өтінім беруші әр аукциондық 

сауда-саттққа бөлек төленетін бірнеше аукциондық сауда-

саттққа қатыса алады. 

19. 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. 

20. Төлем фактісі Осы Шартқа Қосымшасына сәйкес 

Өтінім беруші таңдаған аукциондық сауда-саттық күнінің 

алдындағы жұмыс күні Нұр-сұлтан қ. уақыты 18 сағат 00 

минуттан кешіктірмей Ұйымдастырушының есеп шотына 

Өтінім берушінің ақша қаражатының түсуі болып табылады.  

21. Шарт бойынша төлем, Қазақстан Республикасының 

резиденттері теңгемен, ал Қазақстан Республикасының резидент 

еместері – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы 

бойынша АҚШ долларымен немесе еуромен, 

Ұйымдастырушының төлем шотын берген күні 

жүргізіледі.  Төлем нысаны қолма қол ақысыз – 

Ұйымдастырушының ағымдағы шотына аудару арқылы. 

22. Ұйымдастырушы Өтінім берушіге төленген 

Қызметтердің құнын келесі жағдайларда қайтарады: 

1) Өтінім беруші аукциондық сауда-саттық күнінің 

алдындағы Нұр-сұлтан 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 Шартқа 

қосымшаға сәйкес Өтінім беруші таңдаған аукциондық сауда-

саттыққа қатысу мүмкін еместігі туралы Ұйымдастырушыны 

жазбаша нысанда хабардар етсе; 

2) Өтінім беруші Ұйымдастырушы Қызметтерін Осы 

changes in the details, the list of employees who have access to the 

trading system not later than 5 (five) working days prior to the 

auction. The Organizer stops accepting changes to the Applicant's 

personal account in the trading system of the Organizer within 5 

(five) working days before the date of auction chosen by the 

Applicant according to Appendix hereof in accordance with the 

Schedule. 

11. The Applicant is liable for the accuracy of the 

information submitted during registration in the Trading System of 

the Organizer.  

12. If the applicant does not provide the full package of 

documents the Organizer refuses the registration and informs the 

applicant by e-mail indicating the reason for the refusal within 2 

(two) working days. 

 
 

V. The auction method 

 

13. Auctions shall be conducted anonymously, remotely with 

the use of Internet via the Internet resource of the Organizer trading 

system. 

14. Auctions are held in the form of unilateral auction. 

15. Auctions are held in accordance with the Rules 

and Methodology Guidelines. 

16. Trading session during auction is carried out on terms 

approved by the competent authority according to the Schedule. 

 

 

 

VI. Procedure for settlements and payments for the Service for 

organization and holding of the auction rendered by the 

Organizer 

 

17. Tariff for rendering Organizer's Services KZT is 628 497 

(six hundred twenty-eight thousand four hundred ninety-seven) 

excluding value added tax. 

18. Within the framework of one Agreement the Applicant 

may participate in several auction, at the same time the Service shall 

be paid separately for each auction. 

19. Payments for rendered Service are made by the Applicant 

in the following procedure: 

1) The Organizer shall send the Applicant an invoice for 

payment of Organizer's Services; 

2) The applicant pays the Service cost in advance on the 

basis of the invoice issued by the Organizer. 

20. The fact of payment is receipt of Applicant's funds to the 

Organizer's settlement account for Services not later than 18:00 by 

Nur-Sultan time of the working day preceding the auction day chosen 

by the Applicant according to Appendix hereof. 

21. The resident of the Republic of Kazakhstan pays under 

the Agreement in KZT and non-residents USD or EUR according to 

exchange rate of the National Bank of the Republic of Kazakhstan on 

the date of the invoice. FOP is cashless – by transfer to the 

Organizer's current account. 

22. The Organizer returns the amount of paid Services to the 

Applicant in following cases: 

1) The Applicant in writing notified the Organizer on 

impossibility to participate in selected auction in accordance with the 

Annex to this Agreement by sending a scanned copy of the 

applicant's letter, certified by seal and signature of the Applicant's 

official to the Organizer's e-mail koremadm@korem.kz no later than 

18:00 by Nur Sultan time preceding the auction day; 

2) The Applicant has paid for Services later than 18:00 by 

Nur-Sultan time of the working day preceding the auction day chosen 

by the Applicant according to Appendix hereof. 

23. Procedure of return of paid service cost: 

1) The Organizer shall send to the Applicant a reconciliation 

statement of mutual settlements; 

2) after signing the payment reconciliation report the 



Шартқа Қосымшасына сәйкес Өтінім беруші таңдаған 

аукциондық сауда-саттық күнінің алдындағы жұмыс күні Нұр-

сұлтан қ. уақыты 18 сағат 00 минуттан кешіктіріп төлегенде. 

23. 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. 

24. Өткізілген аукциондық сауда-саттық қорытындысы 

бойынша Ұйымдастырушы Өтінім берушіге шот-фактура, 

орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін және 

өзара есеп айырысуларды салыстыру актісін жібереді. Өтінім 

беруші өткізілген аукциондық сауда-саттықтардың 

нәтижелеріне қарамастан, 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. 

25. 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) Аукциондық сауда-саттыққа жіберілген Өтінім 

беруші сауда-саттық сессиясы барысында сауда жүйесіне өтінім 

бермеді; 

3) Өтінім беруші, аукциондық сауда-саттықтың 

қорытындысына сәйкес, аукциондық сауда-саттықтың 

жеңімпазы болмады; 

4) Қағидалардың 51 тармағында көзделген себептерге 

байланысты аукциондық сауда-саттықты өтпеді деп жариялау. 

26. Өтініш берушінің кінәсінен туындаған Шарт 

талаптарын орындау мүмкін болмаған жағдайда, егер заң 

актілерінде немесе осы Шартта өзгеше көзделмесе, қызмет 

толық көлемде төленуі тиіс. 

 

VII. Тараптардың құқықтары мен міндеттері     

 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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 

Applicant sends a letter to the Organizer requesting the refund 

of earlier made service payment cost with indication of bank details; 

3) The Organizer returns service payment cost within 3 

(three) banking days, after receiving a letter from the Applicant 

according to sub-paragraphs 2) of this paragraph of the Agreement. 

24. Following the auction results, the Organizer sends to the 

Applicant an invoice, the service delivery certificate and the payment 

reconciliation report. The Applicant, regardless of the results of 

successful auction, confirms the fact of provision of the Service by 

signing the service delivery certificate and the payment reconciliation 

report where one copy of the service delivery certificate and the 

payment reconciliation report remains with the Participant, the other 

copy is returned to the Organizer. Invoice is issued through the 

electronic invoice information system (IS ESF).  

25. Payment for the Service of the Organizer is not returned 

to the Applicant in the following cases: 

1) The applicant was not admitted to the auction for failure 

to submit financial guarantee and timely notify hereon the Organizer 

in accordance with subparagraph 1) of paragraph 22 of This 

Agreement; 

2) The Applicant admitted to the auction did not submit 

application to the trading system during trading session; 

3) The Applicant did not win auction in accordance with the 

results of the auction; 

4) Announcement of auction to be void for reasons set out 

in paragraph 51 of the Rules. 

26. If there is an impossibility of performance due to the fault 

of the Applicant, the services shall be paid in full, unless otherwise 

stipulated by legislative acts or this Agreement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Rights and obligations of the Parties  

 

27. The Applicant has the right:  

1) equal and free access to the auction, subject to fulfillment 

of requirements of the Rules, Methodology guidelines and conditions 

of this Agreement; 

2) use of all types of works included in the Service and 

carried out by the Organizer. 

28. The Organizer has the right: 

1) to develop and approve the Methodology guidelines that 

are binding for all the auction Participants and comply with the 

current legislation of the Republic of Kazakhstan; 

2) not to allow the Applicant to participate in auction in 

cases established by the Rules, Methodology guidelines and 

Agreement. 

29. The Applicant undertakes: 

1)  to submit application for participation in auction if he has 

the financial guarantee of application; 

2) to comply with and acknowledge requirements of the 

Rules and Methodology guidelines, as well as the terms of this 

Agreement during participation in the auction and during registration 

in the trading system. 



орындауға және тануға. 

30. 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. 

31. 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 

 

32. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін Өтінім беруші Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қағидаларға 

және осы Шартқа сәйкес жауап береді. 

33. Өтінім беруші келесі жағдайларда аукциондық сауда-

саттыққа қатысуға жіберілмейді: 

1) Қағидаларғы сәйкес құқық қабілеттілігі бойынша 

біліктілік талаптарын растамады; 

2) осы Шартты жасаспады;  

3) Ұйымдастырушының қызметіне төлем жасамады; 

4) есеп айырысу-қаржы орталығына қаржылық 

қамтамасыз етуді ұсынбау. 

34. Өтінім берушіні аукциондық сауда-саттыққа 

қатысуға жіберуден бас тарту үшін жағдайлар туындаған 

жағдайда, Ұйымдастырушы бұл туралы бас тарту себептерін 

көрсете отырып, осы Шартқа Қосымшаға сәйкес аукциондық 

сауда-саттық өткізілген күннен кейінгі жұмыс күні ішінде сауда 

жүйесінде тіркеу кезінде көрсетілген электрондық поштаға 

жіберілген жазбаша хабарлама жолыменӨтінім берушіні 

хабардар етеді. 

 

IX. Ұйымдастырушының жауапкершілігі 

 

35. 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. 

36. Ұйымдастырушы Өтінім берушінің сауда-саттық 

жүйесіне кіру мүмкіндігі бар Өтінім беруші қызметкерлерінің 

тізімінде егжей-тегжейлі өзгерістер туралы ақпараттыөз 

уақытында берілмеуіне жауапты емес. 

37. Ұйымдастырушы осы Қағидаларда көзделген 

жағдайларда сауда-саттықты тоқтату немесе тоқтата тұру 

нәтижесінде туындаған міндеттемелерді орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді. 

38. Ұйымдастырушы Өтінім беруші ұсынған 

құжаттардың дұрыстығына жауапты емес. 

39. Ұйымдастырушы үшінші тараптарға оның сауда 

жүйесіне қол жетімділіктің құпия сөзінің жария болуына 

30. The Organizer undertakes:  

1) to ensure equal conditions of access to the auction; 

2) to maintain the trading system in constant readiness to 

hold the auction; 

3) to hold the auction in accordance with the Rules and the 

Methodology guidelines; 

4) to provide briefing on operation in the trading system 

upon Applicant's address who was granted a status of auction 

participant; 

5) to publish the necessary information about the auction on 

the Organizer's official internet-resource; 

6) to timely notify the Applicant about the amendments and 

additions made to the Rules and other regulatory and legal 

documents regulating the auction procedures in accordance with the 

established procedure.  

31. Each of the Parties shall by any means not to disclose any 

confidential information of the other Party, make it available to third 

parties, except in cases of the presence of third parties of the relevant 

authority in the manner prescribed by applicable law. 

 

 

 

 

VIII. Liabilities of the Applicant for violation of the terms of 

the Agreement 

 

32. The Applicant is liable for failure to perform or undue 

performance of obligations under this Agreement, in accordance with 

the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the Rules and 

this Agreement.  

33. The applicant is not eligible to participate in auction in 

the following cases: 

1) failure to confirm qualification requirements on legal 

capacity according to Rules; 

2) failure to sign this Agreement; 

3) failure to pay for services cost; 

4) for failure to provide the financial guarantee to the 

financial settlement center; 

34. In case of denial to admit the Applicant to participate in 

the auction, the Organizer shall notify the Applicant within the next 

working day after auction date in accordance with the Annex to this 

Agreement by written notice with reasons for refusal sent to e-mail 

address specified during registration in the trading system. 

 

 

 

 

IX. Liabilities of the Organizer 

 

35. The Organizer is liable in accordance with the current 

legislation of the Republic of Kazakhstan, the Rules and this 

Agreement for:  

1) failure to ensure equal access to the auction for the 

Applicants; 

2) disclosure of information about prices and volumes 

specified in applications.  

36. The Organizer is not liable for the late submission by the 

Applicant of information about the changes in the details, the list of 

the Applicant's employees who have access to the trading system.  

37. The Organizer is not liable for failure to perform or 

undue performance of obligations under this Agreement arising as a 

result of cancellation or suspension of the auction in cases provided 

for by the Rules.  

38. The Organizer is not liable for the accuracy of 

the documents submitted by the Applicant.  

39. The Organizer is not liable for the disclosure to third 

parties of the trading system access password by the Applicant. 

 

 



жауапты емес. 

 

X. Форс-мажор 

 

40. 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. 

41. 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.  

42. 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 

 

43. Осы шарт оған екі тарап қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және 31 желтоқсан 2020 жылға дейін әрекет  етеді. 

44. Осы Шарт Тараптармен қосымша келісім жасасу 

арқылы келесі жағдайларда өзгертілуі мүмкін:  

1) Өтінім беруші кестеге сәйкес таңдаған аукциондық 

сауда-саттық күніне дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын басқа күні 

аукциондық сауда-саттыққа қатысуға шешім қабылдаса; 

2)  Тараптардың бiреуiнiң деректемелерiн өзгерткен 

кезінде.   

45. 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. 

46. 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. 

47. Көрсетілген қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 

шарт бұзылды деп есептеледі. 

48. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңды 

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

жасалды.  

 

XII. Дауларды шешу 

 

49. Сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге 

байланысты туындаған даулар Нұр-Сұлтан қаласының 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында 

белгіленген тәртіппен шешіледі. 

 

XIII. Тараптардың заңды мекенжайлары мен 

деректемелері 

 

 

 

 

X. Force Majeure 

 

40. The parties are relieved from responsibility for partial or 

complete failure to fulfill obligations hereunder if they prove that 

proper performance was impossible due to force majeure, ie 

extraordinary and unavoidable circumstances under the given 

condition, such as: natural disasters, military actions on the territory 

of the Republic of Kazakhstan, prohibitive or restrictive actions of 

state bodies, coming after the signing of this Agreement. 

41. The party affected by the force majeure circumstances is 

obliged to send to the other party a written notification about the 

abovementioned circumstances, their type and possible duration 

within five days from the onset of the force majeure circumstances, 

as well as a document issued by the respective state body of the 

Republic of Kazakhstan confirming the circumstances.  

42. If the abovementioned notification is not sent on time, the 

party affected by force majeure circumstances will be deprived of the 

right to refer to the circumstances as a defense, unless the 

circumstance or the obstacle itself made it impossible to send the 

notification. 

 

 

 

XI. Validity period of the Agreement.  Amendments and 

additions to the Agreement    

 

43. This Agreement shall enter into force upon signature by 

both Parties and valid until December 31, 2020. 

44. This Agreement may be changed by signing additional 

agreement by the Parties in the following cases: 

1) The Applicant decides to participate in auction to another 

date, within 5 (five) working days before the date of the auction, 

selected by the Applicant according to the Schedule; 

2)  upon change of details of one of the Parties. 

45. When changing the cost of the Service, the type and the 

procedure for payment, the Organizer shall notify the Applicant in 

writing or by publishing on the official website not later than 10 (ten) 

working days before the changes enter into effect.  

46. The Agreement may be terminated by either one of the 

Parties in the following cases:  

1) impossibility to perform the obligations based on the 

Agreement (Article 374 of the Civil Code of the Republic of 

Kazakhstan);  

2) declaring the bankruptcy of the other party in accordance 

with the established procedure;  

3) change or cancellation of an act of the state body on the 

basis of which the Contract is concluded. 

47. Agreement shall be deemed terminated at the expiration 

of the validity period. 

48. This Agreement is drafted in 2 (two) copies in Kazakh 

and Russian languages. Both copies are identical and have equal 

legal force. Each Party has one (1) copy of this Agreement. 

 

 

 

XII. Dispute settlement    

 

49. Disputes arising during the organization and holding 

of the auction are resolved in the manner established by the civil 

legislation of the Republic of Kazakhstan in the specialized inter-

district economic court of Nur-Sultan. 

 

 

XIII. Legal addresses and details of the parties 

 

 

 



Ұйымдастырушы: 

Электр энергиясы және қуаты рыногының Қазақстандық 

операторы» АҚ 

Заңды мекен-жайы: ҚР, 010000, Нұр-сұлтан қ.,  

Тәуелсіздік даңғылы, 59, 1108 кеңсе 

Пошталық мекен-жайы: ҚР, 010000, Нұр-сұлтан қ.,  

Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 10 ү.,                                   

Бизнес-орталық «Kazyna Tower» 17, 19 қабаттар 

тел.: 8 (7172) 982-900, 982-971 

ҚҚС бойынша есепке алу туралы куәлік 

07.08.2012ж. №0015108, сериясы 62001 

БСН 040 340 004 109 

ЖСК KZ0696503F0008175819  

Нұр-Сұлтан қ. "ForteBank" АҚ филиалында 

БСК IRTYKZKA БеК 16 

 

Басқарма Төрағасы  

 

___________________________ Ильяс Б.Н.  

М.О. 

 

 

 

Өтінім беруші: 

_______________ ЖШС  
 

Заңды мекен-жайы:  

Нақты мекен-жайы:  

тел.: ___________________ 

факс: _______________________ 

БСН _____________________ 

ЖСК KZ______________________ 

Банк  

БСК ________________ 

 

 

 

Лауазымы 

 

_________________________________ТАӘ 

М.О 

The Organizer: 

"Kazakhstan Electricity and Power Market Operator" JSC 

Legal address: RK, 010000, Nur-Sultan,  

59 Tauelsizdik avenue, office 1108 

Postal address: RK, Nur-Sultan, 010000,  

Yesil district, Mangilik Yel 10,  

Business center «Kazyna Tower» 17, 19th floors 

tel: 8 (7172) 982-900, 982-971 

Certificate of VAT registration  

Series 62001 № 0015108 as of 07.08.2012 

BIN 040 340 004 109 

IIC KZ0696503F0008175819  

branch of JSC ForteBank, Nur-Sultan 

BIC IRTYKZKA Beneficiary code 16 

 

The Chairman of The Board  

 

_____________________ B.N. Ilyas 

L.S. 

 

 

 

Applicant  

_______________LLP  
 

Legal address:   

Address:   

tel: ___________________ 

Fax: _______________________ 

Certificate of VAT registration Series__________ No________ as 

of__. ___._____. 

BIN _____________________ 

IIC KZ______________________ 

The Bank  

BIC ________________ 

 

Title 

 

_________________________________Full name 

L.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ УОПАТ_________ Шартына  

 қосымша «___» _________ 20__ ж.                                            

    

Басқарма төрағасы                                                                                                                                                                                          Лауазымы 

 

_____________________ Ильяс Б.Н.                                                                                                                                                                                ____________________ ТАӘ                                                                                                                                                                                                      

М.П.                                                                                                                                                                                                 М.П. 

 

 

Appendix  

to the Agreement No. UOPAT____ as of _____20__ 

                                         

 No. Auction date Auction time  

(Nur-Sultan time) 

Unified 

Power System 

Zone 

Type of RES The volume of purchased installed capacity, 

MW 

The ceiling auction 

price KZT/ kW h 

  

  

  

Cost of the Service, KZT (without 

VAT) 

Small - from 0.1 to 10 

MW (for wind power 

plants starting 

from 0.75 MW 

Large - over 10 MW 

 1.         

Total cost of the Service:   

  

The Chairman of The Board  

 

 

_____________________ B.N. Ilyas 

Seal 

                                     Title 

 

 

                                     ____________________ Full name 

                                     Seal 

 

 

 

№  Сауд- саттық 

күні 

Сауда-саттықты 

өткізу уақыты 

(Нұр-Сұлтан 

уақыты) 

ЕЭО аумағы ЖЭК түрі Сатып алынған орнатылған қуат көлемі, 

МВт 

Болжалды 

аукциондық баға 

көлемі, тг/кВт*са 

 

 

 

Қызыметтер құны, тг (ҚҚС 

қоспағанда) 

Аз 0,1 - 10 МВт  

дейін(ЖЭЖ үшін  

0,75 МВт бастап) 

Ірі 10 МВт жоғары 

1.         

Қызметтің барлық құны:  


