
 № 12032018 ХАБАРЛАМА 

Конкурс туралы жалпы мәліметтер  

Мердігерді (орындаушыны) анықтау тәсілі   
  

Ашық Конкурс 

Конкурстық құжаттама орналастырылған 
мекенжай 

https://eubank.kz/about/property-for-sale/ 

Хабарлама нөмірі 12032018 

Хабарлама күні 28.12.2018 

Конкурс объектісінің атауы Диірмен кешенінің ғимаратын (диірмен, қойма) 
жалдау, жапсыра салынған үй-жайлары бар, 
ауданы – 5275,7 ш.м., кадастрлық нөмірі 02-
040-005-3355, жалпы ауданы 0,5152га жер 
учаскесінде, мекенжайы:  ҚР, Ақтөбе облысы, 
Хромтау ауданы, Хромтау қ., Окраина к-сі, 4 
«Ж» үй,. 

  

Конкурстың жүргізілуін ұйымдастыру туралы 
мәліметтер 

 

Ұйымның атауы «Еуразиялық банк» АҚ 

Пошталық мекенжайы ҚР, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56 

Орналасқан орны ҚР, Алматы қ., Қонаев к-сі, 56 

Жауапты тұлға  Максим Борисович Чиндяскин 

Электрондық пошта адресі sales@eubank.kz  

Байланыс телефонының нөмірі 8 (727) 2 599 599 ішкі 4300 

  

Конкурсты жүргізу процедурасы туралы ақпарат  

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты 28.12.2018 18:00 

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты 28.02.2019 18:00 

Өтінімдер беру орны Қатысушы ашық Конкурсқа қатысу өтінімін 
sales@eubank.kz электрондық поштасына мына 
мазмұндағы хаттың тақырыбын міндетті түрде 
көрсетіп жібереді: «Ашық Конкурсқа қатысу 
өтінімі, АНӨК.» 

Өтінімдер беру тәртібі Конкурстық құжаттамаға сәйкес 

Өтінімдерді санау мерзімінің аяқталу күні мен 
уақыты 

01.03.2019 18:00 

Ең үздің жағдайларды табу және Жеңімпазды 
анықтау мақсатында Өтінімдерді бағалау және 
салыстыру мерзімі  

05.03.2019 18:00 

  

Жеңімпазды таңдау критерийлері  

Жеңімпаздарды бағалау критерийлері (критерий 
салмағы) 

1-критерий. Базалық кезеңде Шарт бойынша ең 
аз кепілдендірілген төлемдердің құны (50%) 
 
2-критерий. Қатысушы өтінім беру сәтінде 
«Еуразиялық банк» АҚ серіктесі болып табылған 
және АНӨК үй-жайларына қол қойылған бір 
немесе бірнеше Жалдау шарттары бар (25%) 
 
3-критерий. Жұмыс тәжірибесі және нарықтағы 
танымалдығы (15%) 
 

mailto:sales@eubank.kz
mailto:sales@eubank.kz


4-критерий. Компанияның қаржылық 
тұрақтылығы мен сенімді беделі (10%) 

Критерийлерді есептеу әдістемесі Конкурстық құжаттамадағы сипаттамаға сәйкес 

  

Келісімшарттың бастапқы (ең аз) бағасы  

Келісімшарттың бастапқы (ең аз) бағасы 1 500 000 

Валютасы  теңге 

Жалдау каникулдары 3 ай 

Индексацияның жыл сайынғы мөлшерлемесінің 
мөлшері, екінші жалдау жылынан бастап 

5% 

  

Жалдау шартының талаптары  

  

Жалдау шартының талаптары Конкурстық құжаттамаға сәйкес, № 5 қосымша 

Жеңімпазды анықтаған сәттен бастап Жалдау 
шартына қол қою мерзімдері 

Жалға беруші 3- жұмыс күні ішінде қол қояды. 
Жалға алушы Жалға берушіден Шартты алған 
сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде қол қояды 

  

Қатысуға өтінімнің мазмұнына қойылатын 
талаптар 

 

Қатысушының беретін құжаттар тізімі  Конкурстық құжаттамаға № 1қосымшаға сәйкес 

 


