Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Су ресурстары комитеті
«Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан
әрі – ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Қызылорда-1» ирригациялық-дренаждық жүйелерді
жетілдіру» бойынша Халықаралық конкурстық сауда-саттықты (ХКС-04-ҚЫЗЫЛОРДА)
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-04-KYZYLORDA
Пакет нөмірі: ХКС-04-ҚЫЗЫЛОРДА (Қызылорда-1)
ХКС-04 – «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы
(бұдан әрі – ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Қызылорда-1» ирригациялық-дренаждық жүйелерді
жетілдіру».
1. Конкурстық сауда-саттыққа
ұсыныстардың бағасы
Сауда-саттыққа қатысушылардың
идентификациясы
Атаулары
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
«Мелиоратор» ЖШС,
Қазақстан/
«Казахдорстрой» ЖШС Қазақстан
Қазақстан
және «Ақсу» АҚ
Консорциумы
«Құлагер» ЖШС және
Қазақстан/
Әзербайжан-Түрік
Әзірбайжан
Бірлескен кәсіпорны
«Kaspi-Yildiz»
Консорциумы
Қытай

Sinohydro Corporation
Limited

қатысушылар

және

ашқан

кезде

айтылған

конкурстық

Конкурстық ұсыныстардың айтылған бағалары
Валюта
(-лар)
3
теңге

Сомасы

4

9 377 000 000 (тоғыз миллиард үш жүз жетпіс
жеті миллион) тенге 00 тиын

теңге

11 959 277 282,77 (он бір миллиард тоғыз жүз
елу тоғыз миллион екі жүз жетпіс жеті мың екі
жүз сексен екі) теңге 77 тиын

теңге

12 726 985 208,20 (он екі миллиард жеті жүз
жиырма алты миллион тоғыз жүз сексен бес
мың екі жүз сегіз) теңге 20 тиын
14 965 369 205 (он төрт миллиард тоғыз жүз
алпыс бес миллион үш жүз алпыс тоғыз мың екі
жүз бес) теңге 00 тиын
16 113 033 196,82 (он алты миллиард бір жүз он
үш миллион отыз үш мың бір жүз тоқсан алты)
теңге 82 тиын

TAHAL Consulting
Engineers Ltd

Израиль

теңге

«Евроазиатская
Строительная
Корпорация
«EVRASCON» ААҚ
OMRAN MAROON
Engineers Co. PJC

Әзірбайжан

теңге

Иран

теңге

Tunnel Sadd Ariana

Иран

теңге

19 573 001 685 (он тоғыз миллиард бес жүз
жетпіс үш миллион бір мың алты жүз сексен
бес) теңге 00 тиын
30 146 293 665,07 (отыз миллиард бір жүз
қырық алты миллион екі жүз тоқсан үш мың
алты жүз алпыс бес) теңге 07 тиын
Жеңілдік -7.5% (жеті бүтін оннан бес пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі баға:
27 885 321 640,19 (жиырма жеті миллиард сегіз

жүз сексен бес миллион үш жүз жиырма бір
мың алты жүз қырық) теңге 19 тиын
2. Конкурстық сауда-саттыққа қатысушылар, бас тартылған конкурстық ұсыныстар
Сауда-саттыққа
идентификациясы
Атаулары

1

Sinohydro Corporation
Limited
«Евроазиатская
Строительная
Корпорация
«EVRASCON» ААҚ
OMRAN MAROON
Engineers Co. PJC

қатысушылардың
Мемлекет
немесе
Штат/қала
2
Қытай
Әзірбайжан

Tunnel Sadd Ariana

Конкурстық ұсыныстардан бас тарту себептері

3
Растаушы құжаттаманың негізінде III Бөлімнің 4.2 (b)
тармақшасына сәйкес арнайы тәжірибенің жеткіліксіздігі
Сауда-саттыққа қатысушыларға арналған нұсқаулықтың 27.2
және 31.2 тармақшаларына сәйкес конкурстық өтінім
қабылданбады.

Иран

2) III Бөлімнің 4.2 (b) тармақшасына сәйкес тәжірибенің
жеткіліксіздігі

Иран

Растаушы құжаттаманың негізінде III Бөлімнің 4.2 (b)
тармақшасына сәйкес арнайы тәжірибенің жеткіліксіздігі

3. Нақты бағасында Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағаларын берген қатысушылар:
Сауда-саттыққа қатысушылардың
идентификациясы
Атауы
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
«Мелиоратор» ЖШС,
Қазақстан/
Қазақстан
«Казахдорстрой» ЖШС
Қазақстан
және «Ақсу» АҚ
Консорциумы
«Құлагер» ЖШС және
Қазақстан/
Әзербайжан-Түрік
Әзірбайжан
Бірлескен кәсіпорны
«Kaspi-Yildiz»
Консорциумы
Израиль
TAHAL Consulting

Engineers Ltd

Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағасы
Валюта
(-лар)

Сомасы

3
теңге

4
9 377 001 544,90 (тоғыз миллиард үш жүз жетпіс
жеті миллион бір мың бес жүз қырық төрт) теңге
90 тиын

теңге

11 972 565 002,25 (он бір миллиард тоғыз жүз
жетпіс екі миллион бес жүз алпыс бес мың екі)
теңге 25 тиын

теңге

14 969 783 916,80 (он төрт миллиард тоғыз жүз
алпыс тоғыз миллион жеті жүз сексен үш мың
тоғыз жүз он алты) теңге 80 тиын

4. Жеңіп алған қатысушы, келісімшарттың жалпы қорытынды бағасы, ұзақтылығы және
Келісімшарт бойынша қысқаша ақпарат:
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Мемлекет
Атауы
немесе
Штат/қала
«Мелиоратор»
Қазақстан/
ЖШС,
Қазақстан
«Казахдорстрой» Қазақстан

Келісімшарттың бағасы
Валюта
(-лар)
теңге

Сомасы
9 377 001 544,90
(тоғыз миллиард үш
жүз жетпіс жеті

Келісімшарт
қызметінің
ұзақтығы
28 ай

Келісімшарттың
жалпы мазмұны
Келісімшарттың
шеңберінде Қызылорда
облысында 15 мың

ЖШС және
«Ақсу» АҚ
Консорциумы

миллион бір мың
бес жүз қырық төрт)
теңге 90 тиын

гектар
жерге
«Қызылорда-1»
қолданыстағы
ирригациялықдренаждық жүйелерді
қайта жаңарту бойынша
құрылыс-монтаждау
жұмыстарын орындау
қарастырылады.

