
1.Электроэнергия (Электрическая энергия производственной базы г. Алматы)/ 

Электр энергиясы (Алматы қ. өндірістік базаның электр энергиясы) 

2. Работы по изготовлению сувенирной/имиджевой/атрибутной продукции (Изготовление имиджевой 

продукции) /Кәдесый / сурет / атрибуттық бұйымдар жасау бойынша жұмыстар (имидждік бұйымдар өндірісі) 

3. Программное обеспечение (Программа гарантированного удаления информации)/ 

Бағдарламалық қамтамасыз ету (ақпаратты кепілді жою бағдарламасы) 

4. Іс-шараларға қатысуды қамтамасыз ету бойынша қызметтер ("ҚР Мемлекеттік сатып алу туралы 

заңнамасындағы өзгерістер" тақырыбындағы семинарға қатысу)/ 

Услуги по обеспечению участия в мероприятиях (Участие в семинаре на тему: "Изменения в 

Законодательстве Республики Казахстан о государственных закупках") 

5.Услуги по мойке автотранспорта/спецтехники (Услуги мойке и химчистки салона автомашин)/ 

Автокөлікті/арнайы техниканы жуу бойынша қызметтер (Көлік жуу және химиялық тазарту қызметтері) 

6. Услуги в получении/приемке грузов/ Жүктерді қабылдау/қабылдау қызметтері 

7.Услуги по установке программного обеспечения (Автоматизация кадровых процессов)/ «Кадрлық 

процестерді автоматтандыру» бағдарламалық жасақтамасын орнату бойынша қызметтер 

8.услуги аудита финансовой отчетности за 2020 год  

2020 жылға қаржылық есептілік аудитінің қызметтері 

9. Услуги банков по ведению счетов (открытие и ведение счетов)  

Шоттарды жүргізу бойынша банктік қызметтер (шоттар ашу және жүргізу) 

10. Услуги по предоставлению информации/Услуги проведения торгов по реализации неиспользуемого 

имущества на веб-портале реестра государственного имущества /Мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб-

порталында пайдаланылмайтын мүлікті өткізу бойынша ақпарат беру қызметтері/ сауда-саттық өткізу 

қызметтері 

11. Услуги по установке/настройке программного обеспечения (Услуги обслуживания 1С Предприятие)/ 

Бағдарламалық жасақтаманы орнату / конфигурациялау қызметтері (Техникалық қызмет көрсету 1С 

кәсіпорны) 

12. Услуги по пользованию программными продуктами (Услуги по предоставлению доступа к 

информационному ресурсу "Информационная система Параграф")/ Бағдарламалық өнімдерді пайдалану 

жөніндегі қызметтер («Ақпараттық жүйенің параграфы» ақпараттық ресурсына қол жетімділікті қамтамасыз ету 

бойынша қызметтер) 

13. Работы по изготовлению печатных форм/печатей/трафаретов (Работы по изготовлению печатей 

Предприятия) /Баспа формаларын/мөрлерді/трафареттерді дайындау бойынша жұмыстар (Кәсіпорынның 

мөрлерін дайындау бойынша жұмыстары) 

14.  

Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных систем управления/ 

контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования (обслуживание биометрических 

систем контроля доступа (замки дверные электронные))/ /Басқару/бақылау/мониторинг/есепке 

алу/диспетчеризациялаудың автоматтандырылған жүйелерун және ұқсас жабдықтауды техникалық 

қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулер (Биометриялық қол жетімділікті басқару жүйесін талқылау 

(электронды есік құлыптары)) 

 

Для подробностей пройдите ниже по ссылке на сайт Государственных закупок Республики 

Казахстан: https://goszakup.gov.kz/ 

 

 

 

 

 


