Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Су ресурстары комитеті
«Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан
әрі – ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Оң жағалау Магистральды Канал» ирригациялықдренаждық жүйелерді жетілдіру» бойынша Халықаралық конкурстық сауда-саттықты
(ХКС-04) өткізу нәтижелері
Мемлекет: Қазақстан Республикасы
Жоба: «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан
әрі – ИДЖЖЖ-2)
Қарыз №: KZ 8277

Сілтемелік №: KZIDIP2/CW-NCB-04
Пакет нөмірі: ХКС-04 (Оң жағалау Магистральды Канал)
ХКС-04 – «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы
(бұдан әрі – ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Оң жағалау Магистральды Канал» ирригациялықдренаждық жүйелерді жетілдіру».
1. Конкурстық сауда-саттыққа
ұсыныстардың бағасы

қатысушылар

Сауда-саттыққа қатысушылардың
идентификациясы
Атаулары
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
Қазақстан /
«Мелиоратор» ЖШС және
Қазақстан
«Казахдорстрой» ЖШС
Консорциумы
«Pars Water and Soil
Иран/
Engineering Services
Қазақстан
Development Co.» және
«Монолит» ЖШС
Консорциумы
ЭРЕН Иншаат Тиджарет Ве
Түркия/
Санайи Лимитед Ширкети
Түркия
және НТФ Иншаат Тиджарет
Лимитед Ширкети БК
(«ЭРЭН –НТФ БК»)
Saral Компаниясы.
Иран

және

ашқан

кезде

айтылған

конкурстық

Конкурстық ұсыныстардың айтылған бағалары
Валюта
(-лар)

Сомасы

3
теңге

4
4 675 287 289,49 (төрт миллиард алты жүз жетпіс
бес миллион екі жүз сексен жеті мың екі жүз сексен
тоғыз теңге 49 тиын)
4 613 074 086,00 (төрт миллиард алты жүз он үш
миллион жетпіс төрт мың сексен алты теңге 00
тиын)

теңге

теңге

3 851 622 304,00 (үш миллиард сегіз жүз елу бір
миллион алты жүз жиырма екі мың үш жүз төрт
теңге 00 тиын)

теңге

5 320 623 987 (бес миллиард үш жүз жиырма
миллион алты жүз жиырма үш мың тоғыз жүз
сексен жеті теңге 00 тиын)
4 091 892 887,70 (төрт миллиард тоқсан бір миллион
сегіз жүз тоқсан екі мың сегіз жүз сексен жеті теңге
70 тиын)
3 690 531 808 (үш миллиард алты жүз тоқсан
миллион бес жүз отыз бір мың сегіз жүз сегіз теңге
00 тиын)

«Акмола-Гидрогеология»
ЖШС

Қазақстан

теңге

«Жилстрой Индустрия»
ЖШС

Қазақстан

теңге

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

қатысушылардың
Мемлекет
немесе

Конкурстық ұсыныстардан бас тарту себептері

1
«Жилстрой Индустрия»
ЖШС

Штат/қала
2
Қазақстан

3
Жабдықтың жеткіліксіздігі.
Конкурсқа қатысушының орындаған жұмыс көлемін
растайтын құжаттардың жоқтығы (негізгі қызмет түрлері
бойынша нақты құрылыс тәжірибесі үшін).

«Акмола-Гидрогеология»
ЖШС

Қазақстан

Жұмыс көлемінің мәлімдемесінде маңызды тармақтар
бойынша ставкалардың болмауы: күндік жұмыс (DW

«Pars Water and Soil
Engineering Services
Development Co.» және
«Монолит» ЖШС
Консорциумы
Saral Компаниясы.

Иран/
Қазақстан

Конкурстық ұсыныс хатында, конкурстық ұсыныстың
жарамдылық мерзімінің болмауы.
Құрылыста және шарттарды басқаруда нақты тәжірибенің
жоқтығы («Біліктілік және бағалау өлшемдері» III бөлімнің
4.2 (а) және 4.2 (b) талаптары).
Құрылыста және шарттарды басқаруда нақты тәжірибенің
жоқтығы («Біліктілік және бағалау өлшемдері» III бөлімнің
4.2 (а) және 4.2 (b) талаптары).

Иран

3. Нақты бағасында Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағаларын берген қатысушылар, :
Сауда-саттыққа қатысушылардың
идентификациясы
Атауы
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
ЭРЕН Иншаат Тиджарет Ве
Түркия/
Санайи Лимитед Ширкети
Түркия
және НТФ Иншаат Тиджарет
Лимитед Ширкети БК
(«ЭРЭН –НТФ БК»)
Қазақстан /
«Мелиоратор» ЖШС және
Қазақстан
«Казахдорстрой» ЖШС
Консорциумы

Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағасы
Валюта
(-лар)

Сомасы

3
теңге

4
3 851 400 254,00 (үш миллиард сегіз жүз елу бір
миллион төрт жүз мың екі жүз елу төрт теңге 00
тиын)

теңге

4 594 449 645,40 (төрт миллиард бес жүз тоқсан
төрт миллион төрт жүз қырық тоғыз мың алты
жүз қырық бес теңге 40 тиын)

4. Жеңіп алған қатысушы, келісімшарттың жалпы қорытынды бағасы, ұзақтылығы және
Келісімшарт бойынша қысқаша ақпарат:
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Мемлекет
Атауы
немесе
Штат/қала
ЭРЕН Иншаат
Түркия/
Тиджарет Ве
Түркия
Санайи Лимитед
Ширкети және
НТФ Иншаат
Тиджарет
Лимитед
Ширкети БК
(«ЭРЭН –НТФ
БК»)

Келісімшарттың бағасы
Валюта
(-лар)
теңге

Сомасы

Келісімшарт
қызметінің
ұзақтығы

3 851 400 254,00 (үш 24 ай
миллиард сегіз жүз
елу бір миллион
төрт жүз мың екі
жүз елу төрт теңге
00 тиын)

Келісімшарттың
жалпы мазмұны
Келісімшарттың
шеңберінде
Түркістан
облысында 5 мың
гектар жерге «Оң
жағалау
Магистральды
Канал»
қолданыстағы
ирригациялықдренаждық
жүйелерді
қайта
жаңарту
бойынша
құрылыс-монтаждау
жұмыстарын

орындау
қарастырылады.

