
 
 
 

 
Петропавл қ-сы, Жамбыл к., 215 мекенжайында орналасқан «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ, тауарларды сатып 

алу бойынша ашық тендерді өткізу туралы жариялайды (сатып алынатын қызметтердің толық тізбесі 
тендерлік құжаттамасында көрсетілген):  

Лот № 1– Мазут М-100, 1260 тн көлемінде. 
Жеткізудің талап етілген  мерзімі: 2016 ж. 4 тоқсан 
Тауарды жеткізу орны: Петропавл қ. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы №18 бұйрығымен 

бекітілген Реттеліп көрсетiлетiн қызметтерге тарифтерді (бағаларды, алымдар ставкаларын) немесе олардың шекті 
деңгейлерін жəне тарифтік сметаларды бекіту кезінде шығындары ескерiлетiн тауарларды, жұмыстар мен 
қызметтерді табиғи монополиялар субъектiлерiнiң сатып алу Ереженің 7 тармағында көрсетілген біліктілік 
талаптарына сəйкес келетін барлық əлеуетті жеткізушілерге тендерге қатысуға рұқсат беріледі. 

Тендерлік құжаттаманың пакетін 2016 ж. «27» 10. қоса алғанда сағат 17:00 мерзіміне дейін келесі 
мекенжайы бойынша  алуға болады: СҚО,  Петропавл қ., Жамбыл к., 215,  кабинет №5, сағат 9:00 бастап сағат 
18:00 дейін. 

Тендерлік құжаттама тегін беріледі. 
Конверттерге салынып мөрленген тендерге қатысу өтінімдері «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ əлеуетті 

жеткізушілерімен келесі мекенжайы бойынша ұсынылады: СҚО,  Петропавл қ.,  Жамбыл к., 215, кабинет №5. 
Тендерлік өтінімдерді соңғы ұсыну мерзімі: 2016 ж. «28» 10.  сағат 15:00 дейін. 
Өткізілетін тендерлерге тендерлік өтінімдері бар конверттер Петропавл қ., Жамбыл к., 215 мекенжайы 

бойынша  2016 ж. «28» 10. сағат 17:00 ашылады.  
Сатып алуларды жүзеге асыру үшін тапсырыс берушімен бөлінген сома:  
Лот № 1– мазут М-100, 1260 тн көлемінде – 88 200 мың. теңге. 

             Əлеуетті жеткізушілер мен олардың өкілдері (бірінші жетекшінің қолы жəне мөрімен куəландырылған 
сенімхатты ұсыну арқылы) тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу барысына қатыса алады. 

 Табиғи монополиялар субъектілерінің қызмет түрлерінің тұтынушылары «СЕВКАЗЭНЕРГО» АҚ 
өткізілетін тауарларды сатып алу тендеріне бақылаушы ретінде қатысуға құқылы. 

Қосымша ақпаратты жəне анықтаманы келесі телефон арқылы алуға болады: 8(7152) 31-43-92. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 объявляет о проведении  открытого 
тендера по закупу товаров (полный перечень закупаемых товаров указан в тендерной документации): 

Лот № 1– Мазут М-100, в количестве 1260 тн. 
Требуемый срок поставки: 4 квартал 2016 г. 
Место поставки товаров: г. Петропавловск 
К участию в тендере допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в пункте 7 Правил закупок субъектами естественных монополий товаров, работ и 
услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных 
уровней и тарифных смет на регулируемые услуги, утвержденных приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 18 

Пакет тендерной документации можно получить не позднее  17 часов «27».10.2016 г. включительно по  
адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, кабинет №5, с 9:00 до 18:00часов. 

Тендерная документация предоставляется бесплатно. 
Тендерные заявки на участие в тендере, запечатанные в конверты, представляются потенциальными 

поставщиками АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215, кабинет №5. 
Окончательный срок предоставления тендерных заявок до 15 часов «28».10. 2016 г. 
Конверты с тендерными заявками на проводимый тендер будут вскрываться в 17 часов «28».10.2016 г. 

по адресу г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215. 
Сумма, выделенная заказчиком для осуществления закупок: 
Лот № 1– Мазут М-100, в количестве 1260 тн.– 88 200 тыс. тенге. 
Потенциальные поставщики и их представители (с предоставлением доверенности, заверенной 

подписью первого руководителя и печатью) могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными 
заявками.  

Потребители услуг субъекта естественной монополии вправе участвовать в качестве наблюдателей в 
проводимом АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» тендере по закупу товаров. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:8(7152) 31-43-92. 
 
 
 
   
 
 


