Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Су ресурстары комитеті
«Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан әрі –
ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Қызылқұм-1. Бірінші іске қосу кешені» ирригациялық-дренаждық
жүйелерді жетілдіру» бойынша Халықаралық конкурстық сауда-саттықты (ХКС-06) 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-06
Пакет нөмірі: ХКС-06 (Қызылқұм-1. Бірінші іске қосу кешені)
ХКС-06 – «Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жобасының екінші фазасы (бұдан әрі –
ИДЖЖЖ-2) шеңберінде «Қызылқұм-1. Бірінші іске қосу кешені» 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
Shaygan Mehr
Иран
Apadana Co.
Әзірбайжан
«Евроазиатская

Конкурстық ұсыныстардың айтылған бағалары
Валюта
(-лар)
3
теңге
теңге

Строительная
Корпорация
«EVRASCON»
ААҚ
Omran Maroon
Engineers Co.

Иран

теңге

TAHAL
Consulting
Engineers Ltd. –
«Мелиоратор»
ЖШС БК

Израиль/
Қазақстан

теңге

«Tunnel Sadd
Ariana» ЖАҚ –
«АБК-Автодор
НС» ЖШС БК

Иран/
Қазақстан

теңге

Сомасы

4
23 030 420 785.24 (жиырма үш миллиард отыз миллион төрт
жүз жиырма мың жеті жүз сексен бес теңге 24 тиын)
21 042 819 954.57 (жиырма бір миллиард қырық екі миллион
сегіз жүз он тоғыз мың тоғыз жүз елу төрт теңге 57 тиын)

27 549 118 138.44 (жиырма жеті миллиард бес жүз қырық
тоғыз миллион бір жүз он сегіз мың бір жүз отыз сегіз теңге 44
тиын)
Жеңілдік - 3% (үш пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі сома:
26 722 644 593.00 (жиырма алты миллиард жеті жүз жиырма
екі миллион алты жүз қырық төрт мың бес жүз тоқсан үш
теңге 00 тиын)
23 619 619 445.00 (жиырма үш миллиард алты жүз он тоғыз
миллион алты жүз он тоғыз мың төрт жүз қырық бес теңге 00
тиын)
Жеңілдік - 1% (бір пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі сома:
23 383 423 250.55 (жиырма үш миллиард үш жүз сексен үш
миллион төрт жүз жиырма үш мың екі жүз елу теңге 55 тиын)
26 937 236 516.94 (жиырма алты миллиард тоғыз жүз отыз
жеті миллион екі жүз отыз алты мың бес жүз он алты теңге 94
тиын)
Жеңілдік - 6% (алты пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі сома:
25 321 002 325.92 (жиырма бес миллиард үш жүз жиырма бір
миллион екі мың үш жүз жиырма бес теңге 92 тиын)

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

Сауда-саттыққа
идентификациясы
Атаулары

қатысушылардың

1
Shaygan Mehr Apadana Co.

«Евроазиатская
Строительная
Корпорация
«EVRASCON» ААҚ
Omran Maroon Engineers Co.

Мемлекет
немесе
Штат/қала
2
Иран
Әзірбайжан

Иран

Конкурстық ұсыныстардан бас тарту себептері

3
Конкурстық ұсыныс кепілдігінің жеткіліксіз сомасы.
"Бағалау және біліктілік өлшемдері" III бөлімінің 4.2 (b) т.
сәйкес негізгі қызмет түрлерінде құрылыстың өзіндік
тәжірибесі бойынша және 3.1 т. сәйкес ақша қаражатының
қозғалысы бойынша талаптарға сәйкес келмеуі»
Конкурстық ұсыныс кепілдігінің болмауы.

3. Нақты бағасында Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағаларын берген қатысушылар:
Сауда-саттыққа
қатысушылардың
идентификациясы
Атауы
Мемлекет
немесе
Штат/қала
1
2
TAHAL
Израиль/
Consulting
Қазақстан
Engineers Ltd.
–
«Мелиоратор»
ЖШС БК
«Tunnel Sadd
Иран/
Ariana» ЖАҚ –
Қазақстан
«АБК-Автодор
НС» ЖШС БК

Конкурстық ұсыныстардың түзетілген бағасы
Валюта
(-лар)

Сомасы

3
теңге

4
23 610 121 005.26 (жиырма үш миллиард алты жүз он миллион бір
жүз жиырма бір мың бес теңге 26 тиын)
Жеңілдік - 1% (бір пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі сома:
23 374 019 795.21 (жиырма үш миллиард үш жүз жетпіс төрт
миллион он тоғыз мың жеті жүз тоқсан бес теңге 21 тиын)
26 937 229 597.35 (жиырма алты миллиард тоғыз жүз отыз жеті
миллион екі жүз жиырма тоғыз мың бес жүз тоқсан жеті теңге 35
тиын)
Жеңілдік - 6% (алты пайыз)
Жеңілдік алғаннан кейінгі сома:
25 320 995 821.51 (жиырма бес миллиард үш жүз жиырма миллион
тоғыз жүз тоқсан бес мың сегіз жүз жиырма бір теңге 51 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
Қазақстан
Engineers Ltd. –
«Мелиоратор»
ЖШС БК

Келісімшарттың бағасы
Валюта
(-лар)
теңге

Сомасы

Келісімшарт
қызметінің
ұзақтығы

30 ай
23 374 019 795.21
(жиырма үш
миллиард үш жүз
жетпіс төрт
миллион он тоғыз
мың жеті жүз тоқсан
бес теңге 21 тиын)

Келісімшарттың
жалпы мазмұны
Келісімшарттың
шеңберінде Түркістан
облысында 12 мың
гектар
жерге
«Қызылқұм-1. Бірінші
іске қосу кешені»
қолданыстағы
ирригациялықдренаждық жүйелерді
қайта
жаңарту

бойынша
құрылысмонтаждау
жұмыстарын орындау
қарастырылады.

