Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Су ресурстары комитеті
«Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан әрі –
ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Мақтаарал-2» ирригациялық-дренаждық жүйелерді жетілдіру» бойынша
Халықаралық конкурстық сауда-саттықты (ХКС-05) өткізу нәтижелері
Мемлекет: Қазақстан Республикасы
Жоба: «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан әрі –
ИДЖЖЖ-2)
Қарыз №: KZ 8277
Сілтемелік №: KZIDIP2/CW-ICB-05
Пакет нөмірі: ХКС-05 (Мақтаарал-2)
ХКС-05 – «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан әрі –
ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Мақтаарал-2» ирригациялық-дренаждық жүйелерді жетілдіру».
1. Конкурстық сауда-саттыққа қатысушылар және ашқан кезде айтылған конкурстық ұсыныстардың
бағасы
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Атаулары
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
Tunnel Sadd
Ariana

Jiangxi Water and
Hydropower
Construction Co
TAHAL
Consulting
Engineers Ltd.
Shaygan Mehr
Apadana Co.

Конкурстық ұсыныстардың айтылған бағалары
Валюта
(-лар)

Сомасы

3

Иран

теңге

Қытай

теңге

4
9 830 052 500,93(тоғыз миллиард сегіз жүз отыз миллион елу
екі мың бес жүз) теңге 93 тиын
Жеңілдік - 4% (төрт пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі баға:
9 436 850 400,89 (тоғыз миллиард төрт жүз отыз алты миллион
сегіз жүз елу мың төрт жүз) теңге 89 тиын
10 639 618 204,21 (он миллиард алты жүз отыз тоғыз миллион
алты жүз он сегіз мың екі жүз төрт) теңге 21 тиын

Израиль

теңге

9 915 058 460,00 (тоғыз миллиард тоғыз жүз он бес миллион
елу сегіз мың төрт жүз алпыс) теңге 00 тиын

Иран
теңге

Omran Maroon
Engineers Co.

Иран
теңге

Jahad Nasr
Hamzeh Company

Иран

теңге

12 223 440 067,92 (он екі миллиард екі жүз жиырма үш
миллион төрт жүз қырық мың алпыс жеті) теңге 92 тиын
Жеңілдік - 18.62% (он сегіз бүтін жүзден алпыс екі пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі баға: 9 947 435 527,27 (тоғыз
миллиард тоғыз жүз қырық жеті миллион төрт жүз отыз бес
мың бес жүз жиырма жеті) теңге 27 тиын
11 052 485 993,00 (он бір миллиард елу екі миллион төрт жүз
сексен бес мың тоғыз жүз тоқсан үш) теңге 00 тиын
Жеңілдік - 4,8% (төрт бүтін оннан сегіз пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі баға: 10 521 966 666 (он миллиард
бес жүз жиырма бір миллион тоғыз жүз алпыс алты мың алты
жүз алпыс алты) теңге 00 тиын
17 691 265 044,59 (он жеті миллиард алты жүз тоқсан бір
миллион екі жүз алпыс бес мың қырық төрт) теңге 59 тиын

2. Конкурстық сауда-саттыққа қатысушылар, бас тартылған конкурстық ұсыныстар
Сауда-саттыққа
идентификациясы
Атаулары

қатысушылардың
Мемлекет
немесе

Конкурстық ұсыныстардан бас тарту себептері

Штат/қала
2

1
Tunnel Sadd Ariana

Иран
Jiangxi Water and
Hydropower Construction Co

3
Сауда-саттыққа қатысушыларға арналған нұсқаулықтың 27.2
және 31.2 тармақшаларына сәйкес конкурстық өтінім
қабылданбады.
1) Үлгілерде қолтаңбаның болмауы
2) Растаушы құжаттаманың негізінде III Бөлімнің 4.2 (b)
және 4.2 (b) тармақшаларына сәйкес арнайы тәжірибенің
жеткіліксіздігі
1) Конкурстық өтінімдегі Кепілдік уақытының жеткіліксіздігі
2) Растаушы құжаттаманың негізінде III Бөлімнің 4.2 (b)
тармақшасына сәйкес арнайы тәжірибенің жеткіліксіздігі

Қытай

Omran Maroon Engineers Co.
Иран

3. Нақты бағасында Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағаларын берген қатысушылар:
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Атауы
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
TAHAL
Израиль
Consulting
Engineers Ltd.
Shaygan Mehr
Иран
Apadana Co.

Jahad Nasr
Hamzeh
Company

Иран

Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағасы
Валюта
(-лар)

Сомасы

3
теңге

4
9 914 266 777,38 (тоғыз миллиард тоғыз жүз он төрт миллион екі
жүз алпыс алты мың жеті жүз жетпіс жеті) теңге 38 тиын

теңге

12 227 143 240,89 (он екі миллиард екі жүз жиырма жеті миллион
бір жүз қырық үш мың екі жүз қырық) теңге 89 тиын
Жеңілдік - 18.62% (он сегіз бүтін жүзден алпыс екі пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі баға: 9 950 449 169,44 (тоғыз миллиард
тоғыз жүз елу миллион төрт жүз қырық тоғыз мың бір жүз алпыс
тоғыз) теңге 44 тиын
17 737 198 204,60 (он жеті миллиард жеті жүз отыз жеті миллион
бір жүз тоқсан сегіз мың екі жүз төрт) теңге 60 тиын

теңге

4. Жеңіп алған қатысушы, келісімшарттың жалпы қорытынды бағасы, ұзақтылығы және Келісімшарт
бойынша қысқаша ақпарат:
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Мемлекет
Атауы
немесе
Штат/қала
TAHAL
Израиль
Consulting
Engineers Ltd.

Келісімшарттың бағасы
Валюта
(-лар)
теңге

Сомасы
9 914 266 777,38
(тоғыз миллиард
тоғыз жүз он төрт
миллион екі жүз
алпыс алты мың
жеті жүз жетпіс
жеті) теңге 38 тиын

Келісімшарт
қызметінің
ұзақтығы
30 ай

Келісімшарттың
жалпы мазмұны
Келісімшарттың
шеңберінде Түркістан
облысында 15 мың
гектар
жерге
«Мақтаарал-2»
қолданыстағы
ирригациялықдренаждық жүйелерді
қайта
жаңарту
бойынша
құрылысмонтаждау
жұмыстарын орындау
қарастырылады.

