9475112
Көрсетілген қызмет актісі
№ 200010/00/1

24.01.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан "Villa deco KZ" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, (Өнім беруші) берілгені, ал 21.01.2020 жылғы № 9
(050240004642/200010/00) К?рсетілетін ?ызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы
шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан Нұр-Сұлтан
қаласы әкімдігінің "Қамқор" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық
мемлекеттік мекемесі (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:
Көрсетілген қызмет туралы мәліметер **

№

Қызметті
көрсету орны

Ақмола облысы,
Ақкөл ауданы ,
Амангелді
1 ауылынан 5 км,
003 есептік
квартал, 255
жер учаскесі

Атауы

Қосымша
сипаттама

Өлшем
бірлігі

Услуги по
организации
обеспечения
питания
пациентов

2020 жылға қызмет
алушылардың
тамақпен
Бір
қамтамасыз етуді
қызмет
ұйымдастыру
бойынша қызметтер

Бірлік үшін
баға (теңге),
оның ішінде
Саны
ҚҚС/ҚҚС
есепке
алмағанда

Сома, теңге

1

24738059.49

80206770

ЖАЛПЫ 24 738 059.49

Шартқа сәйкес осы акт бойынша көрсетілген қызметтердің құны 24 738 059.49 теңгені
(жиырма төрт миллион жеті жүз отыз сегіз мың елу тоғыз тенге қырық тоғыз тиын) құрайды **
, оның ішінде ҚҚС
Өнім берушінің атауы *
"Villa deco KZ"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

ЖСН/БСН *
120640008060

ЖСК/БСК *
SABRKZKA
KZ73914012203KZ004LL

Банк **

Заңды мекенжайы **

«Жинақ
банкі» АҚ
ЕБ

г.Нур-Султан,
АБЫЛАЙ ХАНА, 17/1

Бекітемін **
Т.А.Ә.
Рахметжан Даурен

лауазымы
Директор

қолы
22.01.2020 14:55:28

Шарт бойынша ақпарат
Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың
жалпы
құны *

Шарттың
Аванстық
қолданылуынан
төлемдер
бастап төлем
сомасы ***
сомасы ***

80 206
770.00 тг.

0

55468710.51

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік
сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші
бағдарлама/Ерекшелік ***

Бұрын
актіленгендердің
сомасы ***

Жұмысты орындау
мерзімін өткізіп не
міндеттемелерін
тиісінше орындамаған
(ішінара орындамаған)
үшін тұрақсыздық
айыбының (айыппұл,
өсімпұл) сомасы ****

Мерзімі
өткен
күндердің
саны ***

55468710.51

0

0

020-015-159

Осы акті бойынша іс жүзінде көрсетілген қызметтер (болған
кезде техникалық ерекшелігіне, тапсырмасына, қызметтерді
орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде
қызметтердің атауы)

Атауы *

Қызмет
көрсету
күні/кезеңі *

Өлшем
бірлгі *

ғылыми зерттеулер,
маркетингтік,
консультациялық
және өзге де
Баға, теңге
Саны *
Сома, теңге * қызметтер туралы
*
есеп (күні, нөмірі,
парақтар саны)
(болған жа,дайда)
****

Услуги по
организации
обеспечения
питания
пациентов

22.01.2020

Бір
қызмет

1.00

80206770

24738059.49

Жалпы 24 738 059.49

Өнім берушіге аудару талап етiлетiн сома *** : 24738059.49
Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім
беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)
Тапсырыс
берушінің атауы *

ЖСН/БСН *

Нұр-Сұлтан қаласы
әкімдігінің
"Қамқор"
әлеуметтік қызмет
050240004642
көрсету орталығы"
коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

ЖСК/БСК *

Банк *

Заңды
мекенжайы ***

KKMFKZ2A
KZ22070102KSN6201000

РГУ "КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"

г.Нур-Султан,
ШОЛПАН
ИМАНБАЕВА, 16

Бекітемін (ұйымның басшысы) *
Т.А.Ә.

лауазымы

қолы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Зулкарнаев Нурбол Нурбаевич

Директор

24.01.2020
11:47:19

Ескертпе:
*автоматты түрде мемлекеттік сатып алу веб-порталымен толтырылады;
** орындаушы толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;
****ғылыми зерттеулер, маркетингтік, консультациялық және өзге де қызметтер туралы есеп
болған жағдайда толтырылады;
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.
24.01.2020 11:47:19
Зулкарнаев Нурбол
Нурбаевич
Нұр-Сұлтан қаласы
әкімдігінің "Қамқор"
әлеуметтік қызмет
көрсету орталығы"
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

22.01.2020 14:55:28
Рахметжан Даурен
"Villa deco KZ" ЖШС
ТОО "Villa deco KZ"

Коммунальное
государственное
учреждение "Центр
социального
обслуживания
"Қамқор" акимата
города Нур-Султан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003
жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9475112
Акт оказанных услуг
№ 200010/00/1

24.01.2020

Настоящий акт составлен в том, что Товарищество с ограниченной ответственностью
"Villa deco KZ" (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) о
государственных закупках услуг от 21.01.2020 года № 9 (050240004642/200010/00) в лице
нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а Коммунальное
государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата
города Нур-Султан (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика
принял:
Сведения об оказанной услуге **

Место
№ оказания
услуги

Наименование Дополнительная
услуги
характеристика

Акмолинская
область,
Аккольский
район , 5 км от
1 с.Амангельды,
учетный
квартал 003
земельный
участок 255

Услуги по
организации
обеспечения
питания
пациентов

Цена за
единицу
Единица
(тенге), в Сумма, в
Количество
измерения
том числе тенге
НДС/без
НДС

Услуги по
организации
обеспечения
Одна
питания
услуга
получателей
услуг на 2020 год

1

80206770 24738059.49

Итого

24 738
059.49

Стоимость оказанных услуг по данному акту согласно Договору составляет ** 24 738 059.49
тенге, (двадцать четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч пятьдесят девять тенге
сорок девять тиын), в том числе НДС
Наименование
поставщика *

ИИН/БИН *

ИИК/БИК *

Товарищество с
ограниченной
SABRKZKA
120640008060
ответственностью "Villa
KZ73914012203KZ004LL
deco KZ"

Банк **
ДБ АО
«Сбербанк»

Юридический
адрес **
г.Нур-Султан,
АБЫЛАЙ ХАНА,
17/1

Утверждаю **
Ф.И.О.
Рахметжан Даурен

Должность
Директор

Дата подписи
22.01.2020
14:55:28

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Информация по договору
Общие сведения

Общая
стоимость
Договора *

Сумма
авансовых
платежей
***

Сумма оплаты
с начала
действия
Договора ***

Ранее
заактированные
суммы ***

Сумма неустойки
(штраф, пеня) за
просрочку сроков
выполнения работ или
ненадлежащего
исполнения
(частичного
неисполнения)
обязательств ***

80 206
770.00 тг.

0

55468710.51

55468710.51

0

Код Единой бюджетной классификации
расходов:
Программа/Подпрограмма/Специфика ***

Количество
просроченных
дней ***

0

020-015-159

Фактически выполненные по данному акту услуги (наименование
услуг в разрезе их подвидов в соответствии с технической
спецификацией, заданием, графиком выполнения услуг при их
наличии)

Наименование
услуги *

Дата/период
оказания
услуг *

Единица
измерения
*

Цена за
Количество
единицу
*
тенге *

Услуги по
организации
обеспечения
питания
пациентов

22.01.2020

Одна
услуга

1.00

Сумма, в
тенге *

Сведения об отчете
о научных
исследованиях,
маркетинговых
консультационных
и прочих услугах
(дата, номер,
количество
страниц) (при их
наличии) ****

80206770 24738059.49

Итого

24 738
059.49

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 24738059.49
Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется
поставщиком/заказчиком при наличии)
Наименование
заказчика *

ИИН/БИН *

ИИК/БИК *

Банк *

Юридический
адрес ***

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Коммунальное
государственное
учреждение "Центр
социального
050240004642
обслуживания
"Қамқор" акимата
города Нур-Султан

KKMFKZ2A
KZ22070102KSN6201000

РГУ "КОМИТЕТ
КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"

г.Нур-Султан,
ШОЛПАН
ИМАНБАЕВА, 16

Утверждаю (руководитель организации) *
Ф.И.О.

Должность

Зулкарнаев Нурбол Нурбаевич

Дата подписи
24.01.2020
11:47:19

Директор

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;
** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** заполняется заказчиком в случае наличия отчета о научных
исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах;
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.
24.01.2020 11:47:19
Зулкарнаев Нурбол
Нурбаевич
Нұр-Сұлтан қаласы
әкімдігінің "Қамқор"
әлеуметтік қызмет
көрсету орталығы"
коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

22.01.2020 14:55:28
Рахметжан Даурен
"Villa deco KZ" ЖШС
ТОО "Villa deco KZ"

Коммунальное
государственное
учреждение "Центр
социального
обслуживания
"Қамқор" акимата
города Нур-Султан

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Мемлекеттiк сатып алулары портал

Портал государственных закупок

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/9214614/9475112

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/9214614/9475112

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе.

