
КАТО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

19
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 382129.000.0000
01

Мүлікті кəдеге жарату 
бойынша қызметтер

Услуги по утилизации 
имущества Мүлікті кəдеге жарату бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества

Пайдаланылмайтын мүлікті 
кəдеге жарату жөніндегі 

қызметтер

Услуги по  утилизации 
неиспользуемого имущества

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 апрель

2021 жылдың 31 
желтоқсанына 

дейін

по 31 декабря 
2021 года 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

20
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 900212.900.0000
00

Іс-шараларға қатысуды 
қамтамасыз ету бойынша 

көрсетілетін қызметтер

Услуги по обеспечению 
участия в мероприятиях

Іс-шараларға (көрмелер, конференциялар, 
бағдарламалар, форумдар, симпозиумдар 

жəне т. б.) қатысу үшін жарнаны жəне басқа 
да шығыстарды төлеу жəне осындай іс-

шараларға байланысты басқа да 
шығыстарды төлеу

Оплата взноса и других расходов за 
участие в мероприятиях (выставки, 
конференции, программы, форумы, 
симпозиумы и др.) и оплата других 

расходов, связанных с такими 
мероприятиями

«KADEX-2021» 6-шы 
халықаралық қару-жарақ пен 

технологиялар көрмесіне 
қатысу

Участие в 6-ой Международной 
выставке вооружения и 

технологий "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.45) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

30

22
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

"KADEX-2021" көрмесіне  
кəдесыйлар, естелік сыйлықтар 

сатып алу бойынша 
көрсетілетін қызметтер

Услуги по приобретению 
сувениров, памятных подарков 

на выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

50%

24
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

"KADEX-2021" көрмесінде 
буфеттік қызметтер жəне көфе-

брейктер ұйымдастыру

Буфетное обслуживание и 
организация кофе-брейков на 

выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

25
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

 "KADEX-2021" көрмесіндегі 
көліктік шығыстар

Транспортные расходы на 
выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

26
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 591113.000.0000
01

Бейнесюжеттерді, роликтерді 
жəне ұқсас бейнежазбаларды 

дайындау/өндіру/шығару 
бойынша көрсетілетін 

қызметтер

Услуги по 
подготовке/производству/выпус

ку видеосюжетов, роликов и 
аналогичных видеозаписей

Бейнесюжеттерді, роликтерді жəне ұқсас 
бейнежазбаларды дайындау/өндіру/шығару 

бойынша көрсетілетін қызметтер

Услуги по 
подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и аналогичных 
видеозаписей

"KADEX-2021" көрмесіне 
тақырыптық бейнероликтер 

жасау

Создание тематического 
видеоролика на выставку 

"KADEX-2021"

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

27
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 742023.000.0000
00

Фото/бейнетүсірілім 
бойынша көрсетілетін 

қызметтер
Услуги по фото/видеосъемке Фото/бейнетүсірілім бойынша көрсетілетін 

қызметтер Услуги по фото/видеосъемке
KADEX-2021 " көрмесіндегі 

фототүсірілім жəне 
бейнетүсірілім қызметтері"

Услуги фотосъемки и 
видеосъемки на выставке 

"KADEX-2021"

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

29
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Работа 141299.000.0000
00 Киім тігу бойынша жұмыстар Работы по пошиву одежды Киім тігу бойынша жұмыстар Работы по пошиву одежды  "KADEX-2021" көрмесіне киім 

тігу бойынша жұмыстар 
Работы по пошиву одежды на 

выставку "KADEX-2021"
Из одного 
источника

пп.42) п.3 
ст.39 Работа 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь

Шартқа қол 
қойылған күннен 

бастап 30 
күнтізбелік күн 

ішінде

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
подписания 

Договора

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

30
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

«KADEX-2021» көрмесіне 
шақырылған адамдар үшін 

тұру ақысы

Оплата проживания за лиц, 
приглашаемых на выставку 

"KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

31
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

KADEX-2021 көрмесіне 
қатысатын басқа елдердің 

өкілдері-делегаттар үшін көлік 
шығыстары

Транспортные расходы для 
делегатов-представителей других 

стран, посещаемых выставку 
"KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

37
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 823011.000.0000
00

Конференциялар/семинарлар/
форумдар/конкурстар/ұжымд
ық/спорттық/мəдени/мерекелі

к жəне осыған ұқсас іс-
шараларды 

ұйымдастыру/өткізу 
жөніндегі қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 

конференций/семинаров/форум
ов/конкурсов/корпоративных/сп
ортивных/культурных/празднич

ных и аналогичных 
мероприятий

Конференциялар/семинарлар/форумдар/конк
урстар/ұжымдық/спорттық/мəдени/мерекелі

к жəне осыған ұқсас іс-шараларды 
ұйымдастыру/өткізу жөніндегі қызметтер

Услуги по организации/проведению 
конференций/семинаров/форумов/конкур
сов/корпоративных/спортивных/культурн

ых/праздничных и аналогичных 
мероприятий

АРМИЯ-2021 7-ші 
халықаралық əскери-
техникалық форумын 

ұйымдастыру/өткізу жөніндегі 
қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 7-го 

Международного военно-
технического форума "АРМИЯ-

2021"       

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 124,142,971.90 124,142,971.90 124,142,971.90 0 0 май Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

50

37.1
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 900212.900.0000
00

Іс-шараларға қатысуды 
қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер

Услуги по обеспечению 
участия в мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 
(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар жəне т.б.) жəне 
осындай іс-шараларға байланысты басқа да 

шығындарды өтеу.

Оплата взноса и других расходов за 
участие в мероприятиях (выставки, 
конференции, программы, форумы, 
симпозиумы и др.) и оплата других 

расходов связанных с такими 
мероприятиями

«IDEF 2021» қорғаныс 
өнеркəсібінің 15-ші 

халықаралық көрмесіне қатысу

Участие в 15-ой международной 
выставке оборонной отрасли 

«IDEF 2021»

Из одного 
источника

пп.45) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1.00 1.00 1.00 0 0 май

Шартқа қол 
қойылған күннен 

бастап 20 
күнтізбелік күн 

ішінде

В течение 20 
календарных 
дней со дня 
подписания 

договора

7112100000
Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы Керей 
Жəнібек хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жəнібек 
хандар 12А

100

19
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

услуга 382129.000.0000
01

Мүлікті кəдеге жарату 
бойынша қызметтер

Услуги по утилизации 
имущества Мүлікті кəдеге жарату бойынша қызметтер Услуги по утилизации имущества

Пайдаланылмайтын мүлікті 
кəдеге жарату жөніндегі 

қызметтер

Услуги по  утилизации 
неиспользуемого имущества

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 109,654,200.93 109,654,200.93 109,654,200.93 0 0 декабрь

2021 жылдың 31 
желтоқсанына 

дейін

по 31 декабря 
2021 года 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

20
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 900212.900.0000
00

Іс-шараларға қатысуды 
қамтамасыз ету бойынша 

көрсетілетін қызметтер

Услуги по обеспечению 
участия в мероприятиях

Іс-шараларға (көрмелер, конференциялар, 
бағдарламалар, форумдар, симпозиумдар 

жəне т. б.) қатысу үшін жарнаны жəне басқа 
да шығыстарды төлеу жəне осындай іс-

шараларға байланысты басқа да 
шығыстарды төлеу

Оплата взноса и других расходов за 
участие в мероприятиях (выставки, 
конференции, программы, форумы, 
симпозиумы и др.) и оплата других 

расходов, связанных с такими 
мероприятиями

«KADEX-2021» 6-шы 
халықаралық қару-жарақ пен 

технологиялар көрмесіне 
қатысу

Участие в 6-ой Международной 
выставке вооружения и 

технологий "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.45) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 100,848,310.16 100,848,310.16 100,848,310.16 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

30

22
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

"KADEX-2021" көрмесіне  
кəдесыйлар, естелік сыйлықтар 

сатып алу бойынша 
көрсетілетін қызметтер

Услуги по приобретению 
сувениров, памятных подарков 

на выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1,449,107.14 1,449,107.14 1,449,107.14 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

50%

24
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

"KADEX-2021" көрмесінде 
буфеттік қызметтер жəне көфе-

брейктер ұйымдастыру

Буфетное обслуживание и 
организация кофе-брейков на 

выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 511,600.00 511,600.00 511,600.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

25
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

 "KADEX-2021" көрмесіндегі 
көліктік шығыстар

Транспортные расходы на 
выставку "KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 1,272,240.00 1,272,240.00 1,272,240.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

26
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 591113.000.0000
01

Бейнесюжеттерді, роликтерді 
жəне ұқсас бейнежазбаларды 

дайындау/өндіру/шығару 
бойынша көрсетілетін 

қызметтер

Услуги по 
подготовке/производству/выпус

ку видеосюжетов, роликов и 
аналогичных видеозаписей

Бейнесюжеттерді, роликтерді жəне ұқсас 
бейнежазбаларды дайындау/өндіру/шығару 

бойынша көрсетілетін қызметтер

Услуги по 
подготовке/производству/выпуску 

видеосюжетов, роликов и аналогичных 
видеозаписей

"KADEX-2021" көрмесіне 
тақырыптық бейнероликтер 

жасау

Создание тематического 
видеоролика на выставку 

"KADEX-2021"

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 5,970,000.00 5,970,000.00 5,970,000.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

27
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 742023.000.0000
00

Фото/бейнетүсірілім 
бойынша көрсетілетін 

қызметтер
Услуги по фото/видеосъемке Фото/бейнетүсірілім бойынша көрсетілетін 

қызметтер Услуги по фото/видеосъемке
KADEX-2021 " көрмесіндегі 

фототүсірілім жəне 
бейнетүсірілім қызметтері"

Услуги фотосъемки и 
видеосъемки на выставке 

"KADEX-2021"

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 2,560,000.00 2,560,000.00 2,560,000.00 0 0 декабрь Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

29
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Работа 141299.000.0000
00 Киім тігу бойынша жұмыстар Работы по пошиву одежды Киім тігу бойынша жұмыстар Работы по пошиву одежды  "KADEX-2021" көрмесіне киім 

тігу бойынша жұмыстар 
Работы по пошиву одежды на 

выставку "KADEX-2021"
Из одного 
источника

пп.42) п.3 
ст.39 Работа 1 287,768.96 287,768.96 287,768.96 0 0 декабрь

Шартқа қол 
қойылған күннен 

бастап 30 
күнтізбелік күн 

ішінде

В течение 30 
календарных 
дней со дня 
подписания 

Договора

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

Нижеуказанные строки:

 изложить в следующей редакции:

Цена за единицу, 
тенге

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на 

русском языке (в соответствии 
с СТРУ)

№ 
пункта 
плана

Тип пункта 
плана

Вид 
предмета 

закупок

Код товара, 
работы, услуги 
(в соответствии 

с СТРУ)

Наименование закупаемых 
товаров, работ, услуг на 

казахском языке (в 
соответствии с СТРУ) 

Общая сумма, 
утвержденная для 

закупки, тенге

Утвержденная 
сумма на первый 
год трехлетнего 

периода

Прогнозн
ая сумма 

на 
второй 

год 
трехлетн

его 
периода, 

тенге

Краткая характеристика (описание) 
товаров, работ, услуг на казахском языке (в 

соответствии с СТРУ)

Размер 
авансово

го 
платежа, 

 %

«Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» РМК-ы Бас директорының   2021жылғы _______________
________________ бұйрығының №2 қосымшасы/Приложение №2

к приказу Генерального директора РГП «Қазарнаулыэкспорт (Казпецэкспорт)» 
от _____________ 2021года  №___________ 

Место поставки 
товара, 

выполнения работ, 
оказания услуг (на 

русском языке)

Единица 
измерени

я 

Количес
тво, 

объём 

Краткая характеристика (описание) 
товаров, работ, услуг на русском языке 

(в соответствии с СТРУ)

Дополнительная 
характеристика (на казахском 

языке)

Дополнительная характеристика 
(на русском языке)

Cпособ 
закупок

Обоснова
ние 

примене
ния 

государст
венных 
закупок

Прогноз
ная 

сумма 
на 

третий 
год 

трехлетн
его 

периода, 

Планируем
ый срок 

объявления   
   закупки 

(месяц)

Срок поставки 
товара, 

выполнения 
работ, оказания 

услуг (на 
казахском 

языке)

Срок поставки 
товара, 

выполнения 
работ, 

оказания услуг 
(на русском 

языке)

Место поставки 
товара, выполнения 

работ, оказания 
услуг (на казахском 

языке)



30
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

«KADEX-2021» көрмесіне 
шақырылған адамдар үшін 

тұру ақысы

Оплата проживания за лиц, 
приглашаемых на выставку 

"KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 25,714,285.71 25,714,285.71 25,714,285.71 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

31
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 960919.900.0000
23 Өкілдік қызметтер Услуги представительские

Белгіленген нормалар шегіндегі өкілдік 
шығыстарға байланысты көрсетілетін 

қызметтер

Услуги, связанные с представительскими 
расходами в пределах установленных 

норм

KADEX-2021 көрмесіне 
қатысатын басқа елдердің 

өкілдері-делегаттар үшін көлік 
шығыстары

Транспортные расходы для 
делегатов-представителей других 

стран, посещаемых выставку 
"KADEX-2021"

Из одного 
источника

пп.24) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 10,602,000.00 10,602,000.00 10,602,000.00 0 0 декабрь

Тапсырыс 
берушінің 

өтініші бойынша 
жыл ішінде

По заявке 
Заказчика в 
течение года

7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

0

37
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 823011.000.0000
00

Конференциялар/семинарлар/
форумдар/конкурстар/ұжымд
ық/спорттық/мəдени/мерекелі

к жəне осыған ұқсас іс-
шараларды 

ұйымдастыру/өткізу 
жөніндегі қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 

конференций/семинаров/форум
ов/конкурсов/корпоративных/сп
ортивных/культурных/празднич

ных и аналогичных 
мероприятий

Конференциялар/семинарлар/форумдар/конк
урстар/ұжымдық/спорттық/мəдени/мерекелі

к жəне осыған ұқсас іс-шараларды 
ұйымдастыру/өткізу жөніндегі қызметтер

Услуги по организации/проведению 
конференций/семинаров/форумов/конкур
сов/корпоративных/спортивных/культурн

ых/праздничных и аналогичных 
мероприятий

АРМИЯ-2021 7-ші 
халықаралық əскери-
техникалық форумын 

ұйымдастыру/өткізу жөніндегі 
қызметтер

Услуги по 
организации/проведению 7-го 

Международного военно-
технического форума "АРМИЯ-

2021"       

Открытый 
конкурс

Одна 
услуга 1 190,916,470.00 190,916,470.00 190,916,470.00 0 0 май Тапсырыстың 

өтініші бойынша 
По заявке 
Заказчика 7112100000

Нұр-Сұлтан қ.., 
"Есіл" ауданы 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жанібек 
хандар 12А

50

37.1
Закупки, не 

превышающие 
финансовый год

Услуга 900212.900.0000
00

Іс-шараларға қатысуды 
қамтамасыз ету бойынша 

қызметтер

Услуги по обеспечению 
участия в мероприятиях

Жарна немесе іс-шаралар шығындарын өтеу 
(көрмелер, конференциялар, бағдарламалар, 

форумдар, симпозиумдар жəне т.б.) жəне 
осындай іс-шараларға байланысты басқа да 

шығындарды өтеу.

Оплата взноса и других расходов за 
участие в мероприятиях (выставки, 
конференции, программы, форумы, 
симпозиумы и др.) и оплата других 

расходов связанных с такими 
мероприятиями

«IDEF 2021» қорғаныс 
өнеркəсібінің 15-ші 

халықаралық көрмесіне қатысу

Участие в 15-ой международной 
выставке оборонной отрасли 

«IDEF 2021»

Из одного 
источника

пп.45) п.3 
ст.39

Одна 
услуга 1 21,025,257.00 21,025,257.00 21,025,257.00 0 0 май

Шартқа қол 
қойылған күннен 

бастап 20 
күнтізбелік күн 

ішінде

В течение 20 
календарных 
дней со дня 
подписания 

договора

7112100000
Нұр-Сұлтан қ.., 

"Есіл" ауданы Керей 
Жəнібек хандар 12А

г.Нур-Султан, 
район "Есиль" 

Керей, Жəнібек 
хандар 12А

100


