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без учета НДС

1
Құрылыс жəне өндірістік 
қалдықтарды көму

Захоронение производственных и строительных 
отходов

открытый конкурс Услуга 1 2,459,961.00            2,459,961.00          прошлый год 2021 жыл бойы күн сайын ежедневно в течение 2021 года

2
қызмет толтыру бойынша көлік 
карталар

услуга по пополнению транспортных карт 
(проездные билеты) 

открытый конкурс Услуга 1 4,982,143.00            4,982,143.00          прошлый год жыл бойы, ай сайын в течение года, ежемесячно 

3
үй-жайларды кешенді жинау 
қызметтері

услуги комплексной уборки помещений открытый конкурс Услуга 1 26,627,412.00          26,627,412.00        прошлый год жыл бойы в течение года

4 күзет қызметтері услуги охраны открытый конкурс Услуга 1 46,254,600.00          46,254,600.00        прошлый год
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 
желтоқсанға дейін, тəулік бойы

c 1 января до 31 января 2021года, 
круглосуточно

5 Байланыс арналарын жалға алу Аренда каналов связи открытый конкурс Услуга 1 900,000.00               900,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

6

Сымды байланыс қызметі 
Жансугурова 7,  Республики д. 70Н 
(интернет )

Услуги проводной связи по ул Жансугурова 7, Пр 
Республики 70Н (интернет ЕШДИ )

открытый конкурс Услуга 1 3,650,800.00            3,650,800.00          прошлый год жыл бойы в течение года

7

Сымды байланыс қызметі 
Жансугурова 7, Республики 
д.70Н,СН-2,6,10,ТРП-2  (телефония )

Услуги проводной связи на ул Жансугурова 7,Пр 
Республики 70Н,НС-2,6,10,ТРП-2  (телефония )

открытый конкурс Услуга 1 2,256,907.00            2,256,907.00          прошлый год жыл бойы в течение года

8   Сымсыз байланыс қызметтері Услуги беспроводной связи открытый конкурс Услуга 1 4,320,000.00            4,320,000.00          прошлый год жыл бойы в течение года
9 Такси қызметтері Услуги такси открытый конкурс Услуга 1 6,105,600.00            6,105,600.00          прошлый год жыл бойы в течение года

10
Радиомониторингке қызмет көрсету

Обслуживание радиомониторинга (обслуживание и 
поддержка установленных приборов контроля 
передвижения транспорта)

открытый конкурс Услуга 1 2,351,000.00            2,351,000.00          прошлый год жыл бойы в течение года

11

Call-орталығы жəне қалалық 
қызметтердің коммуналдық қызмет 
көрсетуі мəселесі бойынша 
өтініштерді бақылау қызметтері 

услуги CaLL-центра и мониторинга обращений по 
вопросам оказания коммунальных услуг 
городскими службами

открытый конкурс Услуга 1 13,623,107.16          13,623,107.16        прошлый год жыл бойы в течение года

12
Сүт Молоко ЗЦП Литр 8500 165.15                      1,403,775.00          прошлый год

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

13
Персоналға арналған м/м  костюм Костюм х/б для персонала открытый конкурс Комплект 350 4,990.00                   1,746,500.00          прошлый год

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

14
 ИТЖ-ға арналған м/м  костюм Костюм х/б для ИТР открытый конкурс Комплект 10 8,340.00                   83,400.00               февраль

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

15
Персоналға арналған жылы костюм Костюм утепленный для персонала открытый конкурс Комплект 100 15,300.00                 1,530,000.00          январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

16

Дəнекерлеушіге арналған тері 
кесіндісі бар жылы костюм

Костюм сварщика утепленный со спилком открытый конкурс шт 30 23,800.00                 714,000.00             июль
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

17

Дəнекерлеушіге арналған оттан 
қорғап өткізбейтін костюм

Костюм с огнезащитной  пропиткой для сварщика ЗЦП Комплект 50 14,380.00                 719,000.00             прошлый год
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

18
Мақталы астарлы дулыға Подшлемник ватный ЗЦП шт 130 1,170.00                   152,100.00             январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

19

Дəнекерлеуге арналған ағытпалы 
қолғап

Краги сварочные ЗЦП пара 400 1,544.60                   617,840.00             прошлый год
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

20

Тері кесінді құрама жұмыс саусақты 
қолғабы

Перчатки рабочие спилковые комбинированные ЗЦП пара 2000 897.30                      1,794,600.00          прошлый год
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

21
Беруши Беруши ЗЦП пара 100 147.30                      14,730.00               март

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

22
Керзі етігі Сапоги кирзовые открытый конкурс пара 178 5,565.00                   990,570.00             март

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

23
Металл тұмсықты керзі етік Сапоги кирзовые с металлическим подноском ЗЦП пара 30 5,898.00                   176,940.00             март

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

24
Резеңке етік Сапоги резиновые ЗЦП пара 80 1,890.00                   151,200.00             февраль

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

25
Электр дəнекерлеушінің бетпердесі Маска-электросварщика ЗЦП шт 10 2,604.00                   26,040.00               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

1



 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

26
Резеңкелі плащ Плащ прорезиненный ЗЦП шт 30 3,887.00                   116,610.00             январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

27

Қышқыл газдар мен будан қосымша 
қорғайтын  аэрозольға қарсы сүзетін  
жартылай бетперде-респиратор 

Респиратор - противоаэрозольная фильтрующая 
полумаска с дополнительной защитой от кислых 
газов и паров

ЗЦП шт 400 272.30                      108,920.00             январь
Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

28
Резеңке табанды пима Валенки на резиновой подошве ЗЦП пара 160 4,470.00                   715,200.00             январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

29
ПВХ-сы бар саусақты қолғап Перчатки с ПВХ ЗЦП пара 8000 75.90                        607,200.00             прошлый год

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

30
Қорғаныс дулығасы Каска защитная ЗЦП шт 70 1,200.00                   84,000.00               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

31
Диэлектрлі жіксіз саусақты қолғап Перчатки диэлектрические безшовные ЗЦП пара 20 1,965.00                   39,300.00               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

32
Диэлектрлі төсемше Коврик диэлектрический ЗЦП шт 50 2,140.00                   107,000.00             январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

33
Диэлектрлік бот Боты диэлектрические ЗЦП пара 20 5,803.60                   116,072.00             январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

34

Биіктікте, камераларда жұмыс 
істеугеге арналған сақтандырғыш 
белдігі

 Пояс предохранительный  для работы на высоте, в 
камерах

ЗЦП шт 5 7,040.20                   35,201.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

35

Биіктікте жұмыс істеугеге арналған 
сақтандыру арқаны

 Страховочная привязь для работы на высоте ЗЦП шт 10 3,937.50                   39,375.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

36
Фельдшерге арналған м/м ақ халат Халат х/б белый для фельдшера ЗЦП шт 3 3,937.50                   11,812.50               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

37
Белгі көрсеткіш жилет Жилет сигнальный ЗЦП шт 50 715.20                      35,760.00               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

38
Қоғаныс көзілдірігі Очки защитные ЗЦП шт 20 746.00                      14,920.00               январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

39
Газбен кесушінің қорғаныс көзілдірігі Очки защитные для газорезчика ЗЦП шт 5 1,221.00                   6,105.00                 январь

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

40
Батпақты резеңке етік Сапоги болотные резиновые ЗЦП пара 10 3,505.00                   35,050.00               февраль

Тапсырыс берушінің өтінімі келіп түскен 
кезден бастап күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
заявки Заказчика

41
    Автокөллік дəрі-дəрмек 
қобдлишасы  

 Аптечка автомобильная ЗЦП шт 20 1,540.00                   30,800.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

42  Сутегі тотығы  3% Водорода перекись3% ЗЦП шт 100 39.00                        3,900.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

43 Спирт 50,0мл. Спирт 50,0мл. ЗЦП флакон 10 96.00                        960.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

44 Зарарсыздандырылған дəке бинті  5*10  Бинт марлевый стерильный  5*10 ЗЦП шт 50 41.00                        2,050.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

45
Зарарсыздандырылмаған дəке бинті 
5*10 

 Бинт марлевый не стерильный 5*10 ЗЦП шт 30 36.00                        1,080.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

46
Зарарсыздандырылмаған дəке бинті 
7*14  

 Бинт марлевый не стерильный 7*14 ЗЦП шт 30 69.00                        2,070.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

47
Зарарсыздандырылған дəке 
салфеткалар

Салфетки марлевые стерильные ЗЦП шт 50 77.00                        3,850.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

48 Зарарсыздандырылған таңу пакеті Пакет перевязочный стерильный ЗЦП шт 30 131.00                      3,930.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

49

Зарарсыздандырылған медициналық 
гигроскопиялық мақта 50 г  

Вата медицинская гигроскопическая стерильная 50гр ЗЦП упаковка 50 115.00                      5,750.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

50 Қан тоқтатқыш жгут Жгут крововостанавливающий ЗЦП метр 30 140.00                      4,200.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

51
 Санипласт 19х72мм медициналық 
лейкопластырь 

Лейкопластырь медицинский Санипласт 19х72мм ЗЦП упаковка 50 17.50                        875.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

52  2х300см лейкопластырь лейкопластырь 2х300см ЗЦП упаковка 50 139.00                      6,950.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

53   Эластикалық түтікшелі бинт №1  Бинт эластичный трубчатый №1 ЗЦП шт 30 36.00                        1,080.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

54 Эластикалық түтікшелі бинт № 3  Бинт эластичный трубчатый №3 ЗЦП шт 30 54.00                        1,620.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

55  Эластикалық түтікшелі бинт № 6  Бинт эластичный трубчатый №6 ЗЦП шт 30 74.00                        2,220.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

56
Зарарсыздандырылмаған 
медициналық саусақты қолғаптар

Перчатки медицинские нестерильные ЗЦП шт 100 31.00                        3,100.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

57 Йод.спирт ертіндісі 5%-25 Йод раствор спирт-й 5%-25 ЗЦП шт 10 132.30                      1,323.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

2
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58 Деохлор таблеткалары  №300 Деохлор таблетки №300 ЗЦП шт 1 3,610.00                   3,610.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

59 Валидол 0,06 №6  Валидол 0,06 №6 ЗЦП упаковка 10 79.00                        790.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

60  Аммиак ертіндісі 10%-10  Раствор аммииака 10%-10 ЗЦП шт 6 45.00                        270.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

61 Инвазивті емес қол тонометр Тонометр неинвазивный ручной ЗЦП шт 1 5,700.00                   5,700.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

62 Груша (сілекейді сору үшін) Груша (для отсасывания слизи) ЗЦП шт 3 100.00                      300.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

63
№7-8 зарарсыздан-дырылған 
медициналық саусақты қолғап

Перчатки медицинские стерильные №7-8 ЗЦП шт 100 114.10                      11,410.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

64 Амбу қабы Мешок Амбу ЗЦП шт 3 18,000.00                 54,000.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

65 Нитроглицерин 0,005 Нитроглицерин 0,005 ЗЦП шт 2 452.00                      904.00                    январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

66 Эпинефрин 0,1% Эпинефрин 0,1% ЗЦП шт 2 1,025.00                   2,050.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

67
5-ҰӨ 2020 жылдан бұрын 
шығарылмаған

ОП-5 не ниже 2020 г.в. ЗЦП шт 15 3,375.00                   50,625.00               февраль
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

68
5-ҰӨ 2020 жылдан бұрын 
шығарылмаған 

ОУ-5 не ниже 2020 г.в. ЗЦП шт 10 9,975.00                   99,750.00               февраль
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

69 Өрт сөндіру шкафы Шкаф пожарный ЗЦП шт 5 8,220.00                   41,100.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

70
Ағаш құрылымдарды өртке қарсы 
өңдеу

Огнезащитная обработка деревянных конструкций ЗЦП Услуга 1 661,920.00               661,920.00             апрель
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

71
Сыртқы өрт сөндірудің алаңы бар 
баспалдақты құрылымын сынау

Испытания наружных пожарных лестничных маршей 
с площадками  

ЗЦП Услуга 1 70,000.00                 70,000.00               апрель
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

72
Сыртқы (тік) өрт стационарлық 
металл баспалдақтарын сынау

Испытания наружных (вертикальных) пожарных 
стационарных металлических лестниц

ЗЦП Услуга 1 129,000.00               129,000.00             апрель
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

73 Төбе қоршауларын сынау Испытания ограждений кровли ЗЦП Услуга 1 412,500.00               412,500.00             апрель
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

74
Кір сабыны Хозяйственное мыло ЗЦП шт 9900 70.00                        693,000.00             март

Бір жыл ішінде тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

75
Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс 
нысандарын аттестаттау

Аттестация рабочих объектов по условиям труда открытый конкурс Услуга 1 1,504,821.60            1,504,821.60          май
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

76 Қоршаған ортаның талдауын жүргізу Проведение анализа окружающей среды ЗЦП Услуга 1 400,000.00               400,000.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

77

Саусақты, шынашақты батареяларды, 
кронды, UPR арналған 
аккумуляторларды  пайдаға асыру

Утилизация батареек: пальчиковых, мизинчиковых, 
крона, аккумуляторов для UPR

ЗЦП Услуга 1 1,312.50                   1,312.50                 январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

78

Атқару техникасының жəне 
тұрмыстық жабдықтың, төмен 
вольтты техниканың қалдықтарын 
пайдаға асыру

Утилизация отходов оргтехники и бытового 
оборудования, мелкой низковольтной техники

ЗЦП Услуга 1 42,000.00                 42,000.00               январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

79
Дəнеке электродтардың шырақ 
тұқылын пайдаға асыру

Утилизация огарков сварочных электродов ЗЦП Услуга 1 6,720.00                   6,720.00                 январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

80
Бояуға арналған қаңылтыр  
ыдыстарды пайдаға асыру

Утилизация жестяных банок из-под красок ЗЦП Услуга 1 93,318.80                 93,318.80               январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

81

Жұмыскерді еңбек (қызметтік) 
міндеттерін орындау кезіндегі 
жазатайым оқиғалардан міндетті  
сақтандыру

Обязательное страхование работника от несчастных 
случаев при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 5,488,743.00            5,488,743.00          прошлый год
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

82

Міндетті экологиялық сақтандыру Обязательное экологическое страхование

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 1,440,998.00            1,440,998.00          февраль
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течении 16 календарных дней с момента 
подписания договора

83

Есіктер/қақпа/турникет 
жүйесі/қоршау жəне  оған ұқсас 
бұйымдарға техникалық қызмет 
көрсету бойынша қызметтер

Услуги по техническому обслуживанию 
дверей/ворот/турникетных систем/ограждений и 
аналогичных изделий

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 504,000.00               504,000.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

84

Персоналға медициналық мерзімдік 
тексеру бойынша қызметтер    

Услуги по периодическому медицинскому осмотру 
персонала

открытый конкурс Услуга 1 2,105,100.00            2,105,100.00          сентябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

85 Жаңа жылдық сыйлықтар жиынтығы Новогодний подарочный набор открытый конкурс шт 630 8,751.00                   5,513,130.00          сентябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

86

Психоактивті заттарды қолдану 
фактісін жəне мас күйін анықтайтын 
медициналық куəландыру қызметтері

Услуги по медицинскому освидетельствованию на 
установление факта употребления психоактивных 
веществ и состояния опьянения

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 22,264.00                 22,264.00               январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

87

Жаңа жылдық билеттерді брондау 
бойынша қызметтер

Услуги по предварительному бронированию 
новогодних билетов

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 1,589,765.00            1,589,765.00          ноябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

3



 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

88

Семинарға қатысу: Жұмыскерлерге 
жалақыны ұйымдастыру мен 
есептеудегі негізгі мəселелер мен 
қателіктер жəне əр түрлі жұмыс 
режимдері үшін орташа жалақыны 
есептеу

Участие в семинаре: Основные проблемы и ошибки 
при организации и расчетах заработной платы 
работникам и исчисления средней заработной платы 
при различных режимах работы

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 170,000.00               170,000.00             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

89

Семинарға қатысу: Ақша 
қаражаттарының қозғалысы туралы 
есеп (ХҚЕС): MS Excel-де жинақтау

Участие в семинаре:  Отчет о движении средств 
(МСФО): составление в MS Excel

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 180,200.00               180,200.00             май
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

90

Семинарға қатысу: Келісу комиссиясы  Участие в семинаре:   Согласительная комиссия

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 176,000.00               176,000.00             октябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

91

Семинарға қатысу: Экологиялық 
кодекс. Құқықты қолдану / 

Участие в семинаре:  Экологический кодекс. 
Правоприменение.

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 340,000.00               340,000.00             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

92

Семинарға қатысу: Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік сатып 
алу.

 Участие в семинаре: Государственные закупки в 
Республике Казахстан.

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 84,000.00                 84,000.00               ноябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

93

Семинарға қатысу: Жаңартылатын 
энергияны пайдаланатын энергия 
менеджменті жүйесін ұйымдастыру.

 Участие в семинаре: Организация системы 
энергоменеджмента с использованием 
возобновляемых видов энергии.

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 112,000.00               112,000.00             сентябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

94

Семинарға қатысу: Электр 
энергетикалық жүйелерінің реле 
қорғанысы

 Участие в семинаре: Релейная защита 
электроэнергетических систем

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 168,603.00               168,603.00             апрель
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

95

Біліктілікті арттыру курстары: 
Кəсіпорындарда еңбекті қорғау жəне 
қауіпсіздік, Өрт-техникалық минимум           
         40 сағ., Өрт-техникалық 
минимум 10 сағ., Қауіпті өндірістік 
объектілерде өнеркəсіптік қауіпсіздік        
     40 сағ., Қауіпті өндірістік 
объектілерде өнеркəсіптік қауіпсіздік 
10 сағ.,  4-разрядтан 5-разрядқа 
слесарь, Ілмектеуші, Муфталы 
қосылыстардың монтажшысы, 
Еденнен басқарылатын ЖКМ 
операторы  - 416 адам

Курсы повышения квалификации:  Повышение 
квалификации Безопасность и охрана труда на 
предприятиях, Пожарно-технический минимум 40ч, 
Пожарно-технический минимум 10ч, Промышленная 
безопасность на опасных производственных объектах 
40ч, Промышленная безопасность на опасных 
производственных объектах 10ч, Слесарь с 4 на 5 р, 
Стропальщик, Монтажник муфтовых соединений, 
Оператор ГПМ управляемых с пола -692 чел.

открытый конкурс Услуга 1 3,343,240.00            3,343,240.00          февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

96

Семинарға қатысу: Электр 
станциялары мен жылу желілерінің 
жылу-механикалық жабдығының 
сенімділігі мен тиімділігін арттырудың 
заманауи технологиялары

 Участие в семинаре: Современные технологии 
повышения  надежности и эффективности работы 
тепломеханического оборудования электростанций и 
тепловых сетей  

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 86,000.00                 86,000.00               февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

97

Семинарға қатысу: Келісу комиссиясы   Участие в семинаре: Согласительная комиссия

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 176,000.00               176,000.00             октябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

98

  Ұялы байланыс қызметі К´cell 
(телеметрия)

Услуги сотовой связи К´cell (телеметрия)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 20,000.00                 20,000.00               прошлый год жыл бойы в течение года

99

  Ұялы байланыс қызметі К´cell l 
(статический IP)

Услуги сотовой связи  К´cell (статический IP)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 306,000.00               306,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

100

  Ұялы байланыс қызметі Beeline Услуги сотовой связи Beeline

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 300,000.00               300,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

101
Мобильді интернет (планшеттер, 1с, 
материалдарды жеткізу)

Мобильный интернет (планшеты,1с,выдача 
материалов)

ЗЦП Услуга 1 447,000.00               447,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

102
Сымды байланыс қызметі Туран д.12 
(телефония )

Услуги проводной связи на Пр Туран 12 
(телефония )

ЗЦП Услуга 1 280,000.00               280,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

103 Сымды байланыс қызметі СН-3 Услуги проводной связи НС-3 ЗЦП Услуга 1 12,000.00                 12,000.00               прошлый год жыл бойы в течение года

4



 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

104

"Теплосбор" бағдарламалық 
қамтамасыз етуді ақпараттық 
техникалық қолдау 

Информационно-техническая поддержка ПО 
"Теплосбор" 

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 200,000.00               200,000.00             январь жыл бойы в течение года

105

"Теплосбор"бағдарламалық 
қамтамасыз етуді пысықтау (оның 
функционалдылығын кеңейту)

Доработка  ПО "Теплосбор" (расширение его 
функциональных возможностей)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 500,000.00               500,000.00             май
в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

106
Ішкі АТС (Alcatel) жөндеу жəне 
қызмет көрсету 

Ремонт и обслуживание внутренней АТС (Alcatel) открытый конкурс Услуга 1 261,300.00               261,300.00             январь жыл бойы в течение года

107

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру қысымды өлшеу.Үлгілік 
Манометр кл 0,4 тексеру, лейбл (5 
дана), техникалық Манометр (568 
дана), қысымды түрлендіргіштер (230 
дана) 

Организация поверки приборов  измерение 
давления. Манометр образцовый кл 0,4 
поверка,лейбл (5шт), Манометр технический (568 
шт), Преобразователи давления (230 шт)

открытый конкурс Услуга 1 1,697,630.00            1,697,630.00          март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

108

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру электр шамасын 
өлшеу.Кедергі дүкені МСР-63, кл 
0,01-0,05 (2 дана), Мегометр ЭСО 
202/2 (3 дана), Вольтметр Ц42702 (2 
дана), Киловолтметр (1 дана), 
Амперметр Э42700 (2 дана), 
Милиамперметр М42304 82 (2 дана), 
Мультиметр (3 дана), тоқты кенелер 
(2 дана), жылжымалы электр 
зертханасы (1 дана)) 

Организация поверки приборов  измерение 
электрических величин. Магазин сопротивлений 
МСР-63,кл 0,01-0,05 (2шт), Мегометр ЭСО 202/2  
(3 шт) ,Вольтметр Ц42702 (2шт), Киловолтметр 
(1шт), Амперметр Э42700 (2 шт), Милиамперметр 
М42304 82 (2шт), Мультиметр (3шт),Клещи 
токовые (2шт), Передвижная электролаболатория (1 
дана)

открытый конкурс Услуга 1 175,300.00               175,300.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

109

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру массаны өлшеу.Тауар 
таразы ВТ-8908-1000 (3 дана), ВР 
таразысы (6 дана), зертханалық 
электронды таразы (2 дана))

Организация поверки приборов  измерение массы. 
Весы товарные ВТ-8908-1000  (3шт), Весы ВР 
(6шт), Весы лабораторные электронные (2шт)

открытый конкурс Услуга 1 93,400.00                 93,400.00               март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

110

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру жылуфизикалық 
температуларық өлшеу.Кедергі 
термометрі (117 дана), муфельді пеш 
СНОЛ (1 дана), кептіргіш шкаф 
СНОЛ (1 дана), фотоэлектрлік 
Фотометр КФК (1 дана) 

Организация поверки приборов  теплофизические 
температурные измерения .Термометр 
сопротивлений (117шт), Печь муфельная СНОЛ 
(1шт), Шкаф сушилный  СНОЛ (1шт), Фотометр 
фотоэлектрический КФК  (1шт)

открытый конкурс Услуга 1 307,100.00               307,100.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

111

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру  сұйықтық пен газдың 
шығысы мен көлемін өлшеу.Отын 
тарату бағанасы (4 дана) 

Организация поверки приборов  измерение расхода 
и количество жидкости и газа. Топливо раздаточная 
колонка (4шт)

открытый конкурс Услуга 1 46,300.00                 46,300.00               март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

112

Құралдарды салыстырып тексеруін 
ұйымдастыру геометриялық 
шама.Ультрадыбыстық толщиномер 
Булат м-1 (1 дана), Метрошток (1 
дана) ,Рулетка 0-100м(5 дана), 
өлшеуіш сызғыш ұзындығы 0-1000 мм 
(2 дана), Штангенциркуль ЩЦ 111-
1000 ұзындығы 0-1000мм (3 дана), 
Штангенциркуль -250 ұзындығы 0-
250 мм (50 дана), нутрометр 
индикаторлық НИ ұзындығы 0-200мм 
(3 дана), Микрометр со ставкасы МК 
Ұзындығы 0-200 (10 дана)  

Организация поверки приборов измерение 
геометрических величин. Ультразвуковой 
толщиномер  Булат М-1 (1шт), Метрошток (1шт) 
,Рулетка 0-100м (5 шт), Линейка измерительная 
длина 0-1000 мм(2 шт), Штангенциркуль ЩЦ 111-
1000 длина  0-1000мм   (3 шт), Штангенциркуль 0-
250мм (50 шт), Нутрометр индикаторный НИ длина 
0-200мм (3 шт), Микрометр со ставкой  МК длина 0-
200 (10 шт)   

открытый конкурс Услуга 1 167,800.00               167,800.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

113

Өтімдеуіштерді жөндеу, салыстырып 
тексеру.Шығыс өлшегіш ВзлетМР 
УРСВ-520 (2 дана), УРСВ-510 (4 
дана), УРСВ-542 (1 дана), Взлет Эр 
(14 дана),  УРСВ-522 (6 дана)

 Поверка. настройка расходомеров.Расходомер 
ВзлетМР УРСВ-520 (2 шт), УРСВ-510 (4 шт), 
УРСВ-542 (1 шт), Взлет Эр (14 шт),  УРСВ-522 (6 
шт)

открытый конкурс Услуга 1 1,224,500.00            1,224,500.00          март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

114

Жанармай тазартқышын салыстырып 
тексеру ТСР-023,024,026,033 (11 дана)

Поверка Тепловычислителя ТСР-023,024,026,033 
(11 шт)

открытый конкурс Услуга 1 343,600.00               343,600.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

115

Этанол буының кəсіби анализаторын 
салыстырып тексеру (алкотестер) 
Alcostop 4000 (1 дана)

Поверка профессионального анализатора паров 
этанола (алкотестер) Alcostop 4000 (1 шт)

открытый конкурс Услуга 1 30,000.00                 30,000.00               март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

116 Су Есептеуіштер (3 дана) Поверка Счетчиков воды (3 шт) открытый конкурс Услуга 1 9,000.00                   9,000.00                 март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

117
Хризатил асбестпен жылумен 
оқшаулауды орындау

Восстановление теплоизоляции хризотиловым 
асбестом

открытый конкурс Работа 1 20,949,200.00          20,949,200.00        март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 60 күн ішінде

в течение 60 календарных дней по заявке 
заказчика

5



 Саны, 
көлемі/ 
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118
Мкталл сынықтарын нарықтық құнын 
бағалау

Услуги по оценке рыночной стимости металлолома ЗЦП Услуга 1 132,500.00               132,500.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

119
Топографиялық жəне атқарушылық 
түсілімдерді орындау

Топографические работы (топографическая и 
исполнительная съемка)

ЗЦП Услуга 1 68,900.00                 68,900.00               сентябрь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 20 күн ішінде

в течение 20 календарных дней по заявке 
заказчика

120 Көгалды қалпына келтіру восстановление газона открытый конкурс Услуга 1 610,560.00               610,560.00             март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

121

Негізгі жəне қосалқы жабдықтың 
техникалық жағдайы туралы 
сараптама қорытындысын беру 
бойынша қызметтер 

Услуги по выдаче экспертного заключения о 
техническом состоянии основного и 
вспомогательного оборудования 

открытый конкурс Услуга 1 765,000.00               765,000.00             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

122 Абаттандыруды қалпына келтіру Восстановление благоустройства открытый конкурс Работа 1 15,177,436.00          15,177,436.00        март
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

123

Металл сынықтарын сатуға арналған 
аукцион өткізу туралы газетте 
хабарландыру жариялау жөніндегі 
қызметтер

Услуги по опубликованию объявления в газете о 
проведении аукциона на реализацию металлолома

ЗЦП Услуга 1 66,071.40                 66,071.40               апрель
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

124

 ақпараттық қызметтер (ақпаратты 
жүгіртпе жолда орналастыру)

информационные услуги (размещение информации в 
бегущей строке)

ЗЦП Услуга 1 125,000.00               125,000.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

125

Нур-Султан  қаласының мерзімді 
баспасөзінде ақпаратты ресми 
жариялау

Официальное опубликование информации в 
периодической печати города Нур-Султан

ЗЦП Услуга 1 330,000.00               330,000.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

126

Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу 
қызметті

Платные услуги по использованию веб портала

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 26,044.60                 26,044.60               январь жыл бойы в течение года

127

Ауа райы мен метеорология болжамы 
бойынша қызметтер 

Услуги по прогнозу погоды и метеорологии

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 589,017.00               589,017.00             январь жыл бойы в течение года

128

Жылу энергиясы (ыстық суда, 
коммуналдық қажеттілік үшін)

Энергия тепловая (в горячей воде, для 
коммунальных нужд)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Гкал 953,648.00 1913.69 1,824,986,641.12   январь жыл бойы в течение года

129
Су жылу желілерін гидравликалық 
ысыраптарына сынау

Испытания водяных тепловых сетей на 
гидравлические потери

открытый конкурс Услуга 1 4,170,000.00            4,170,000.00          февраль 2021ж 01.04. бастап 2021ж 01.07. дейін с 01.04.2021г до 01.07.2021г.

130

Ультрадыбыстық ақаутапқыштарды 
салыстырып тексеру

Ремонт и поверка ультразвуковых дефектоскопов ЗЦП Услуга 1 569,100.00               569,100.00             июль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

131 Дəнеке жіктердің ақауын табу Дефектоскопия сварных швов ЗЦП Услуга 1 200,000.00               200,000.00             апрель
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

132

Станокта құрал-саймандарды, қосалқы 
бөлшектерді жəне ДЖУ-ге 
жабдықтарды жасау

Изготовление инструментов, запчастей на станке и 
оборудование для РЗУ

ЗЦП Услуга 1 166,950.00               166,950.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

133

Жылумен оқшаулау учаскесінің 
жабдығына арналған қосалқы 
бөлшектерді жөндеу жəне жасау  

Ремонт и изготовление запасных частей для 
оборудования участка тепловой изоляции

ЗЦП Услуга 1 411,280.00               411,280.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

134

Шағын механизация механизмдерін 
(жік кескіштерді, электр 
генераторлардың ішкі жану 
қозғалтқыштарын, карбюраторларды, 
стартерлерді, бензин сорғыларын 
жəне т.б.) жөндеу  

Ремонт механизмов малой механизации (резчиков 
швов, двигателей внутреннего сгорания 
электрогенераторов, карбюраторов, стартеров, 
бензонасосов и т.д. 

ЗЦП Услуга 1 211,894.00               211,894.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

135 Электр құрал-саймандарын жөндеу Ремонт электроинструментов ЗЦП Услуга 1 307,294.00               307,294.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

136

Геодезиялық жабдықты (нивелир, 
теодолит, тахеометр) салыстырып 
тексеру 

Поверка геодезического оборудования (нивелир, 
теодолит, тахеометр)

ЗЦП Услуга 1 42,930.00                 42,930.00               февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

137

Нормативтік-техникалық құжаттаманы 
өзектендіру (30 НТҚ дейін)

Актуализация нормативно-технической 
документации ( до 30 НТД)

ЗЦП Услуга 1 10,300.00                 10,300.00               апрель
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

138
Өлшеу құралдарын салыстырып  
тексеру

Поверка средств измерений ЗЦП Услуга 1 146,685.00               146,685.00             июль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

139

Хим зертханадағы өлшеу жағдайын 
бағалау зертхананы аттестаттау

Услуги по оценке состояний измерений в хим 
лаборатории (аттестация лаборатории)

ЗЦП Услуга 1 135,000.00               135,000.00             май
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

140 Мүлікті бағалау Оценка имущества открытый конкурс Услуга 1 600,000.00               600,000.00             январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

141

 Нур-Султан қаласының мерзімді 
баспасөзінде ақпаратты ресми 
жариялау

Официальное опубликование информации в 
периодической печати города Нур-Султан

ЗЦП Услуга 1 1,795,938.00            1,795,938.00          январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

142

Бекітілген инвестициялық 
бағдарламаның орындалуының 
техникалық сараптамасы

Техническая экспертиза исполнения утвержденной 
инвестиционной программы

ЗЦП Услуга 1 1,300,000.00            1,300,000.00          январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

6
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қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

143

мерзімді басылымдар периодические издания

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 72,848.60                 72,848.60               прошлый год жыл бойы в течение года

144

мерзімді басылымдар периодические издания

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 297,576.04               297,576.04             прошлый год жыл бойы в течение года

145

пошта қызметі почтовые услуги

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 533,000.00               533,000.00             прошлый год жыл бойы в течение года

146

«1С: Предприятие» бухгалтерлік 
бағдарламасын жаңарту жəне жүргізу

Обновление и сопровождение программы 
бухгалтерского учета "1С: Предприятие"

открытый конкурс Услуга 1 2,000,000.00            2,000,000.00          январь
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

147

«1С: Предприятие» негізінде жылу 
шығынын есептеудің 
автоматтандырылған жүйесі 
»бағдарламасын жаңарту жəне қолдау

Обновление и сопровождение программы 
«Автоматизированная система расчетов потребления 
тепловой энергии на базе «1C: Предприятие» 

ЗЦП Услуга 1 450,000.00               450,000.00             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

148

«Персоналды басқару» 
бағдарламалық жасақтамасын жаңарту 
жəне қызмет көрсету

Обновление и сопровождение программного 
комплекса "Управление персоналом"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 938,634.91               938,634.91             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

149

«Электрондық құжат айналымы» 
бағдарламалық жасақтамасын жаңарту 
жəне қолдау

Обновление и сопровождение программного 
комплекса "Электронный документооборот"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 957,352.59               957,352.59             февраль
тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

в течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

150

«Ақпараттық жүйенің ПАРАГРАФ» 
мəліметтер базасын жаңарту жəне 
жүргізу

Обновление и сопровождение базы 
"Информационная система ПАРАГРАФ"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 1,327,500.00            1,327,500.00          январь жыл бойы в течение года

151

«СТАРТ» бағдарламалық 
жасақтаманың жыл сайынғы 
жаңартылуы

Годовое обновление программного комплекса 
"СТАРТ"

ЗЦП Услуга 1 886,125.00               886,125.00             март жыл бойы в течение года

152
Антивирустық базаны жаңарту жəне 
жүргізу

Обновление и сопровождение антивирусной базы ЗЦП Услуга 1 1,250,000.00            1,250,000.00          сентябрь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

153

Төрт жұмыс орнына арналған ABC-4 
бағдарламалық жасақтамасының 
жаңартулары

Обновления программного комплекса АВС-4 на 
четыре рабочих места  

ЗЦП Услуга 1 150,000.00               150,000.00             август
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

154

Сертификат Ресурстық сметаны 
электронды түрде ұсыну жəне 
нормативті база: ресурстарды 
тұтынудың есептік нормалары

Свидетельство Электронное представление 
ресурсной сметно-нормативной базы: сметных норм 
расхода ресурсов

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 76,500.00                 76,500.00               май
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

155

Брандмауэрді жаңарту жəне қолдау Обновление и поддержка файрволла

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 970,482.00               970,482.00             май
алдын ала төлем жасалған кезден бастап 
20 күнтізбелік күн ішінде

 в течение 20 календарных дней с момента 
предоплаты

156

"ТГИД-07" бағдарламалық 
жасақтамасын жаңарту жəне қызмет 
көрсету

Обновление и сопровождение программного 
комплекса "ТГИД-07"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 500,000.00               500,000.00             январь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

157

«1C-Bitrix» бағдарламалық 
жасақтамасының жаңартулары

Обновления программного комплекса "1С-Битрикс"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 238,750.00               238,750.00             июнь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

158

«Астана-Теплотранзит» АҚ веб-
сайтына қызмет көрсету

Сопровождение Web-сайта АО "Астана-
Теплотранзит" 

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 32,720.00                 32,720.00               март жыл бойы в течение года

159

Түс HP Т790 плоттеріне арналған 
C9397S / C9398S / C9399S / C9400S / 
C9401S / C9403S картридждерінің 
жиынтығы

Комплект картриджей 
C9397S/C9398S/C9399S/C9400S/C9401S/C9403S для 
плоттера Color HP Т790

ЗЦП Комплект 2 111,104.00               222,208.00             январь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
жұмыс күні ішінде

в течение 16  рабочих дней со дня 
подписания договора

160 Canon 737 картриджі Картридж 737 canon ЗЦП шт 2 3,835.00                   7,670.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

161

HP Color LaserJet CP1525n арналған 
картридж жиынтығы CE320A / 
CE321A / CE322A / CE323A

Комплект картриджей 
СЕ320А/СЕ321А/СЕ322А/СЕ323А для НР Color 
LaserJet  CP1525n

ЗЦП Комплект 2 29,164.00                 58,328.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

7



 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

162

HP Color LaserJet CP5225 арналған 
CE740A / CE741A / CE742A / CE743A 
картридждерінің жиынтығы

Комплект картриджей 
СE740A/СE741A/СE742A/СE743A для НР Color 
LaserJet  CP5225

ЗЦП Комплект 1 322,380.00               322,380.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

163

HP Color LaserJet CP5525 арналған 
CE270A / CE271A / CE272A / CE273A 
картридждерінің жиынтығы

Комплект картриджей 
СE270A/СE271A/СE272A/СE273A для НР Color 
LaserJet  CP5525

ЗЦП Комплект 2 291,740.00               583,480.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

164 HP LaserJet 1102 CE285A картриджі Картридж CE285A  для HP LaserJet 1102 ЗЦП шт 10 2,907.00                   29,070.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

165
HP LaserJet 1010/1018/1020/1022 
тонер картриджі Q2612A

Картридж Q2612A для HP LaserJet 
1010/1018/1020/1022

ЗЦП шт 5 2,907.00                   14,535.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

166 HP LaserJet PRO MFP CF280A Картридж CF280A для  МФУ HP LaserJet PRO ЗЦП шт 2 11,260.00                 22,520.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

167 HP LaserJet M125 CF283A картриджі Картридж CF283A  HP LaserJet M125 ЗЦП шт 5 7,240.00                   36,200.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

168
Samsung CXS 3200, Samsung MLT-
104S үшін CXS 3200 картриджі

Картридж CXS 3200 для МФУ Samsung CXS 3200, 
Samsung MLT-104S

ЗЦП шт 5 5,353.00                   26,765.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

169

Samsung xpress m2020w үшін Samsung 
MLT-D111S картриджі, Samsung 
MLT-D111S

Картридж Samsung MLT-D111S для Samsung express 
m2020w, Samsung MLT-D111S

ЗЦП шт 3 14,200.00                 42,600.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

170 CF217A картриджі Картридж CF217A ЗЦП шт 5 9,770.00                   48,850.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

171 Тонер WorkCentre 5019, 5020 Тонер WorkCentre 5019, 5021 ЗЦП шт 3 14,042.00                 42,126.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

172
Canon MFP MF3010 арналған 
картридж 725

Картридж 725 для МФУ Canon MF3010 ЗЦП шт 4 27,918.00                 111,672.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

173
CANON MF 4110 арналған FX-10 
картриджі

Картридж FX-10 для МФУ CANON MF 4110 ЗЦП шт 4 28,727.00                 114,908.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

174
CANON MF 4110 арналған FX-10 
картриджі

Картридж 728 для МФУ CANON MF 4410 ЗЦП шт 5 21,026.00                 105,130.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

175 Тонер-картридж C-EXV42 Тонер-картридж C-EXV42 ЗЦП шт 8 11,730.00                 93,840.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

176
Canon iR2870 MFP үшін тонер-
картридж C-EXV11

Тонер-картридж C-EXV11 для МФУ Canon iR2870 ЗЦП шт 8 6,736.00                   53,888.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

177
Canon iR2530 MFP үшін тонер-
картридж C-EXV33 / GPR35

Тонер-картридж C-EXV33/GPR35 для МФУ Canon 
iR2530

ЗЦП шт 4 19,272.00                 77,088.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

178 Картридж  №45 Картридж  №45 ЗЦП шт 2 18,948.00                 37,896.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

179 Картридж №78 Картридж №78 ЗЦП шт 2 18,948.00                 37,896.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

180
Evolis Pebble 4 сублимациялық 
принтер картриджі

Картридж для  сублимационного принтера Evolis 
Pebble 4

ЗЦП шт 2 34,938.00                 69,876.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

181

Color HP Т790 плоттеріне арналған 
С9384А / С9383А / С9380А баспа 
бастарының жиынтығы

Комплект печатающих головок  
С9384А/С9383А/С9380А для плоттера Color HP 
Т790

ЗЦП шт 3 73,225.00                 219,675.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

182
Panasonic KX-MB1500 MFP 
картриджі KX-FAT 400A7

Картридж KX-FAT 400A7 для МФУ Panasonic KX-
MB1500

ЗЦП шт 4 15,831.00                 63,324.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

183
HP LaserJet M426fdw CF226A 
картриджі

Картридж CF226A  HP LaserJet M426fdw ЗЦП шт 12 21,990.00                 263,880.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

184 Қатты диск Жёсткий диск ЗЦП шт 10 17,155.00                 171,550.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

185 Сервердің қатты дискісі Жёсткий диск для сервера ЗЦП шт 1 94,500.00                 94,500.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

186
775 Socket процессорына арналған 
салқындатқыш

Кулер для процессора 775 Soccet ЗЦП шт 10 9,447.00                   94,470.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

187
1151 Socket процессорына арналған 
салқындатқыш

Кулер для процессора 1151 Soccet ЗЦП шт 10 9,447.00                   94,470.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

188 PCI-E графикалық картасы Видеокарта PCI-E ЗЦП шт 2 28,310.00                 56,620.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

189 Блок питания Блок питания ЗЦП шт 15 15,060.00                 225,900.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

190 DDR4 8Gb жедел жады ОЗУ DDR4 8Gb ЗЦП шт 10 21,250.00                 212,500.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

191 Сервер RAM 32GB ОЗУ для сервера 32GB ЗЦП шт 1 71,370.00                 71,370.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

192 Аналық тақта Материнская плата ЗЦП шт 8 28,275.00                 226,200.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

193 Процессор Процессор ЗЦП шт 5 46,130.00                 230,650.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

194 USB Клавиатура Клавиатура USB ЗЦП шт 15 2,695.00                   40,425.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

195 Сымсыз пернетақта + тінтуір Беспроводная клавиатура +мышь ЗЦП шт 5 5,990.00                   29,950.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

196 USB тінтуір Мышь USB ЗЦП шт 30 1,569.00                   47,070.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

197 Флэш-жады 16Гб Флэш-память 16Gb ЗЦП шт 15 1,990.00                   29,850.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

198 Термопаста Термопаста ЗЦП шт 10 828.00                      8,280.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

199 Қуат сүзгісі 6 розетка 5м Фильтр сетевой  6 розеток 5м ЗЦП шт 10 1,850.00                   18,500.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика
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200 Қуат сүзгісі 6 розетка 3 м Фильтр сетевой 6 розеток, 3 м. ЗЦП шт 10 1,650.00                   16,500.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

201 Қуат сүзгісі 6 розетка 1,8 м Фильтр сетевой 6 розеток 1.8м ЗЦП шт 10 1,550.00                   15,500.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

202
Экранға арналған майлықтарды 
тазарту

Чистящие салфетки для экранов ЗЦП шт 30 690.00                      20,700.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

203 FTP 5-e  Кабелі Кабель FTP 5-e ЗЦП шт 1 65,000.00                 65,000.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

204 Коннектор RJ-44 Коннектор RJ-45 ЗЦП шт 100 50.00                        5,000.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

205 Розетка 1-port RJ-44 Розетка 1-port RJ-45 ЗЦП шт 20 790.00                      15,800.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

206
AA / AAA үшін аз ток жəне dt \ dV 
зарядтайтын зарядтағыш

Зарядное устройство зарядка низким током и dt\dV 
для AA/AAA

ЗЦП шт 1 2,890.00                   2,890.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

207 Қаламның батареясы Аккумулятор пальчиковый ЗЦП шт 15 1,535.00                   23,025.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

208 Кішкентай саусақ батареясы Аккумулятор мизинчиковый ЗЦП шт 15 2,329.00                   34,935.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

209

Жөндеу жəне техникалық қызмет 
көрсету

Услуги по ремонту и обслуживанию
оргтехники

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 1,300,000.00            1,300,000.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

210 Жазбаға арналған блок 8*8 Блок для заметок 8*8 ЗЦП шт 55 214.00                      11,770.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

211 Өзі жапсырылатын блок Блок самоклеющий ЗЦП шт 55 165.00                      9,075.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

212 А-3 қағазы Бумага А-3 ЗЦП пачка 13 2,469.00                   32,097.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

213 А-4 қағазы Бумага А-4 ЗЦП пачка 1061 1,188.00                   1,260,468.00          январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

214 АҚ плоттеріне арналған қағаз Бумага для плоттера АО ЗЦП рулон 2 9,563.00                   19,126.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

215 40 параққа арналған тескіш дырокол 40л ЗЦП шт 10 2,353.00                   23,530.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

216 калькулятор калькулятор ЗЦП шт 12 4,067.00                   48,804.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

217 Кеңсе кітапшасы Канцелярская книга ЗЦП шт 40 990.00                      39,600.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

218 Жай қарындаш карандаш простой ЗЦП шт 500 27.00                        13,500.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

219 Желім қарындаш Клей карандаш ЗЦП шт 100 219.00                      21,900.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

220 Есепке алу кітабы              Книга учета ЗЦП шт 51 990.00                      50,490.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

221 Корректор+ еріткіш Корректор+разбавитель ЗЦП шт 89 277.00                      24,653.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

222 40 см сызғыш Линейка 40 см ЗЦП шт 20 89.00                        1,780.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

223 тақтайға арналған маркер 4 шт+губка маркер для доски 4 шт+губка ЗЦП шт 5 665.00                      3,325.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

224 Мəтінге арналған маркер Маркер текстовый ЗЦП шт 105 355.00                      37,275.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

225 Мөрге арналған мастика 30мл Мастика д\печати 30мл ЗЦП шт 17 174.00                      2,958.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

226 Кеңсе пышағы Нож канцелярский ЗЦП шт 35 220.00                      7,700.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

227 Қайшы Ножницы ЗЦП шт 35 370.00                      12,950.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

228 Байланатын папка Папка на завязках ЗЦП шт 150 60.00                        9,000.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

229  5-8 тіркеуіш папка Папка регистратор 5-8 ЗЦП шт 100 610.00                      61,000.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

230 Қысқышы бар папка Папка с зажимом ЗЦП шт 10 345.00                      3,450.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

231 резеңке тартылған папка папка на резинке ЗЦП шт 5 260.00                      1,300.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

232 Көк қалам Ручка синяя ЗЦП шт 1750 45.00                        78,750.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

233 Көк+қызыл, гель қалам Ручка красная+черная, гелевая ЗЦП шт 50 67.00                        3,350.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

234 №10қапсырмалар Скобы  №10 ЗЦП пачка 110 75.00                        8,250.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

235 №24\6 қапсырмалар Скобы  №24\6 ЗЦП пачка 208 112.00                      23,296.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

236 Картондық құжат тігілетін папка Скоросшиватель картонный ЗЦП шт 1300 58.00                        75,400.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

237 пластикалық құжат тігілетін папка скоросшиватель пластиковый ЗЦП шт 20 63.00                        1,260.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

238 Үлкен скотч Скотч большой ЗЦП шт 50 445.00                      22,250.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

9
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239 Кішкентай скотч Скотч маленькии ЗЦП шт 50 85.00                        4,250.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

240 28мм кағаз кыстырғыштар Скрепки 28мм ЗЦП пачка 180 80.00                        14,400.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

241  №10 степлер Степлер №10 ЗЦП шт 20 940.00                      18,800.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

242 № 24/6 степлер Степлер №24\6 ЗЦП шт 35 1,159.00                   40,565.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

243 Неонды стикер Стикер неоновый ЗЦП упаковка 190 200.00                      38,000.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

244 қалың дəптер тетрадь общая ЗЦП шт 30 135.00                      4,050.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

245 Ұштағыш Точилка ЗЦП шт 20 60.00                        1,200.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

246 80 мкр файлдар Файлы 80мкр ЗЦП шт 2900 22.00                        63,800.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

247 Факс  қағазы Факсовая бумага ЗЦП рулон 55 330.00                      18,150.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

248 Даярлық актісі Акт готовности ЗЦП шт 12000 11.20                        134,400.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

249
Жұмыстарды орындау актісі (тəуелді 
сызбанұсқа) 

Акт выполнения работ (зависимая схема) ЗЦП шт 8000 11.20                        89,600.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

250
Жұмыстарды орындау актісі (тəуелсіз 
сызбанұсқа) 

Акт выполнения работ (независимая схема) ЗЦП шт 8000 12.00                        96,000.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

251

Жұмыстарды орындау актісі (ығысу 
торабының тəуелді сызбанұсқасы) 

Акт выполнения работ (зависимая схема узла 
смещения)

ЗЦП шт 3300 11.80                        38,940.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

252 Жылу желілерін толтыру туралы акті  Акт о заполнении теплосетей ЗЦП шт 8500 11.20                        95,200.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

253
Техникалық талаптар (тəуелді 
сызбанұсқа) 

Технические требования (зависимая схема) ЗЦП шт 8500 11.20                        95,200.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

254
Техникалық талаптар (тəуелсіз 
сызбанұсқа) 

Технические требования (независимая схема) ЗЦП шт 8500 12.00                        102,000.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

255
Жылуды тұтыну  жүйесін істен 
ажырату актісі

Акт отключения системы теплопотребления ЗЦП шт 8350 11.20                        93,520.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

256 Жылу желісін іске жіберу актісі
Акт запуска тепловой сети системы 
теплопотребления

ЗЦП шт 8200 11.20                        91,840.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

257

Жылу энергиясын пайдалану 
қағидаларының бұзылуы туралы акті

Акт о нарушении Правил пользования тепловой 
энергии

ЗЦП шт 10800 11.20                        120,960.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

258 Тексеру актісі Акт обследования ЗЦП шт 53000 11.20                        593,600.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

259 Ескерту (гидравликалық сынаулар)  Предупреждение (гидравлические испытания) ЗЦП шт 6500 11.20                        72,800.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

260 Сақтау қолхаты   Сохранная расписка ЗЦП шт 1500 13.80                        20,700.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

261
Инженерлерге арналған журнал 100 
парақ екі жақты

Журнал для инженера участка 100листов 
двухстороний

ЗЦП шт 22 2,098.80                   46,173.60               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

262
Қауіпсіздік техникасы бойынша 
журнал

Журнал по технике безопасности ЗЦП шт 25 2,203.70                   55,092.50               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

263
Материалдарды қоймада есепке алу 
карточкасы  (қалың)

 Карточка складского учета материалов (плотный) ЗЦП шт 2000 39.10                        78,200.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

264

Ақ қағазда материалдарды босатуға 
(ішкі ауыстыру) жүкқұжат  (30х11)/ 

Накладная на отпуск (внутреннее перемешение) 
материаловна на белой бумаге (30х11)

ЗЦП шт 500 19.10                        9,550.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

265 Жедел жазба журналы Оперативный журнал ЗЦП шт 70 2,098.80                   146,916.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

266
Жылу трассасын тексеріп шығу 
журналы

/Журнал обхода теплотрасс ЗЦП шт 30 2,098.80                   62,964.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

267

Арнайы киім,  сақтандырылатын 
құрылғыларды есепке алудың жеке 
карточкасы

Личная карточка учета спец одежды ЗЦП шт 300 39.10                        11,730.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

268 Көлікпен шығу жəне кіру журналы Журнал выезда и заезда ЗЦП шт 15 2,098.80                   31,482.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

269 Біліктілік куəлігі Квалификационное удостоверение ЗЦП шт 200 689.00                      137,800.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

270 Жол парағы (жүк көлігі)  Путевые листы(грузовые) ЗЦП шт 5000 37.10                        185,500.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

271 Жол парағы (крандар) Путевые листы (крановые) ЗЦП шт 2000 37.10                        74,200.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

272
Желелік суды хим.талдауға арналған 
журнал 200 (пар)

Журнал для хим анализов сетевой воды (200 стр) ЗЦП шт 1 2,098.80                   2,098.80                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

273

Жылумагистральдарынаналынғантотта
нуиндикаторларыныңжиынтық 
журналы (200 бет)

Сводный журнал индикаторов коррозии с 
тепломагистралей (200стр)

ЗЦП шт 1 2,098.80                   2,098.80                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

274
Жұмыс орнында нұсқаманы тіркеу 
журналы 300 парақ

Журнал инструктажа 300листов ЗЦП шт 30 2,226.00                   66,780.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

275
Ауысым алдында медициналық 
куəландырудың журналы

Журнал предсменного медицинского 
освидетельствования

ЗЦП шт 6 1,679.00                   10,074.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

276
Амбулаториялық науқастарды тіркеу 
журналы

Журнал регистрации амбулаторных больных ЗЦП шт 3 1,679.00                   5,037.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика
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товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

277

Еңбекке жарамсыздықтың 
ауруханалық парақтарын есепке алу 
журналы 

Журнал учета больничных листов 
нетрудоспособности

ЗЦП шт 3 1,679.00                   5,037.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

278
Жұмыскерлерге сүт беруді есепке алу 
журналы

Журнал учета выдачи молока работникам ЗЦП шт 8 1,679.00                   13,432.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

279
Медициналық куəландыру актілерін 
тіркеу журналы

Журнал регистрации актов медицинского 
освидетельствования

ЗЦП шт 1 1,679.00                   1,679.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

280
Нашақорлықты куəландырған 
актілерді есепке алу журналы

Журнал учета актов наркоосвидетельствованных ЗЦП шт 3 2,098.80                   6,296.40                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

281

Кезек күттірмейтін медициналық 
көмек көрсету жөніндегі кіріспе 
нұсқаманың журналы

Журнал вводного инструктажа по оказанию 
неотложной мед.помощи

ЗЦП шт 2 1,679.00                   3,358.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

282 Дəрілік заттарды есепке алу журналы Журнал учета лекарственных средств ЗЦП шт 4 1,679.00                   6,716.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

283 Кіріс құжаттарын тіркеу журналы Журнал регистрации входящих документов ЗЦП шт 52 2,226.00                   115,752.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

284 Шығыс құжаттарын тіркеу  журналы Журнал регистрации исходящих документов ЗЦП шт 52 2,226.00                   115,752.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

285 "Қол қоюға арналған" папкасы Папка "На подпись" ЗЦП шт 15 2,099.00                   31,485.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

286 Ағартқыш Отбеливатель ЗЦП бутылка 216 244.00                      52,704.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

287 Қоқысқа арналған пакет 60л Пакет для мусора 60 л ЗЦП рулон 192 447.00                      85,824.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

288 30л(30дана) коқыс пакеті Пакет для мусора 30 л ЗЦП рулон 192 289.00                      55,488.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

289 Унитазға арналған ысқыш щеткасы Щетка ерш для унитаза ЗЦП шт 27 557.00                      15,039.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

290 Еденге арналған жуғыш құрал Моющее средство для полов ЗЦП пачка 192 378.00                      72,576.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

291 тазалайтын кұрал 400 гр чистящее средство 400 гр ЗЦП пачка 192 323.00                      62,016.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

292 Иіс сабыны 100 г Мыло туалетное 100 г ЗЦП шт 384 167.00                      64,128.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

293 Кір сабын Мыло хозяйственное ЗЦП шт 360 61.00                        21,960.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

294 Автоматты кір жууға арналған ұнтақ Порошок для стирки автомат ЗЦП пачка 360 301.00                      108,360.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

295 Стеклоочиститель Стеклоочиститель ЗЦП шт 100 1,166.00                   116,600.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

296 Чистящее средство для сан узлов Чистящее средство для сан узлов ЗЦП шт 230 784.00                      180,320.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

297 Ткань вафельная Ткань вафельная ЗЦП метр погонный 120 318.00                      38,160.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

298 Сүрткі матасы Ткань обтирочная ЗЦП метр погонный 300 201.00                      60,300.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

299 Дəретхана қағазы Туалетная бумага ЗЦП рулон 120 95.00                        11,400.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

300 Ауа сергітуші Освежитель воздуха ЗЦП шт 24 395.00                      9,480.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

301 0,5 л сұйық сабын мыло жидкое 0,5 л ЗЦП шт 12 383.00                      4,596.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

302 Резеңке қолғап Перчатки резиновые ЗЦП пара 200 249.00                      49,800.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

303 Шұңғылшаға арналған қоспалауыш  Смеситель на раковин ЗЦП шт 21 5,618.00                   117,978.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

304 Душқа арналған қоспалауыш  Смеситель для душа ЗЦП шт 25 12,296.00                 307,400.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

305 Тік жалюзи жалюзи вертикальные ЗЦП кв.м 70 3,180.00                   222,600.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

306 Бөтелкеге құйылған су Вода бутылированная ЗЦП шт 50 530.00                      26,500.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

307 Біржолғы стақан Стакан одноразовый ЗЦП шт 600 10.00                        6,000.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

308
Құжаттарды тігуге арналған капрон 
жіп

Нить капроновая для прошивки документов ЗЦП бобина 6 901.00                      5,406.00                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

309 Каустик содасы Сода каустическая ЗЦП кг 400 477.00                      190,800.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

310 писсуарға арналған шүмек кран на писсуар ЗЦП шт 10 4,579.00                   45,790.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

311 писсуарға арналған сифон сифон для писсуара ЗЦП шт 10 2,862.00                   28,620.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

312 д.15 шұра краны жез кран вентель латунь д.15 ЗЦП шт 30 827.00                      24,810.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

313 д.20 шұра краны жез кран вентель латунь д.20 ЗЦП шт 20 1,269.00                   25,380.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

314 д.25 шұра краны жез кран вентель латунь д.25 ЗЦП шт 20 2,304.00                   46,080.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

315 су ағызатын бакқа арналған жиынтық набор для смывного бачка ЗЦП шт 10 4,049.00                   40,490.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

316
писсуарға арналған қатпаршақтанған 
сифон

сифон гофрированный на раковину ЗЦП шт 5 1,035.10                   5,175.50                 январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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 Саны, 
көлемі/ 
Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

317 раковинаға арналған сифон сифон на раковинну ЗЦП шт 10 2,104.00                   21,040.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

318 унитазға арналған шланг шланг для унитаза ЗЦП шт 16 1,145.00                   18,320.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

319  раковинаға арналған шланг шланг на раковину ЗЦП шт 31 1,240.00                   38,440.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

320 унитазға арналған гофра гофра для унитаза ЗЦП шт 5 2,104.00                   10,520.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

321 Құлыпқа арналған өзек  сердцевина для замка ЗЦП шт 25 1,484.00                   37,100.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

322 Ойып орнатылатын құлып замок врезной ЗЦП шт 20 2,332.00                   46,640.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

323 архивтік қораптар А3 архивные короба А3 ЗЦП шт 60 2,099.00                   125,940.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

324 архивтік қораптар А4 архивные короба А4 ЗЦП шт 50 1,463.00                   73,150.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

325 тулар флаги ЗЦП шт 6 12,400.00                 74,400.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

326 гүл көшеттері рассада цветов ЗЦП шт 2000 57.00                        114,000.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

327 Ағаштарды өндеу жəне қоректендіру обработка и подкормка деревьев ЗЦП Услуга 1 450,100.00               450,100.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

328 Құттықтау ашықхаттары Поздравительные открытки ЗЦП шт 114 678.00                      77,292.00               январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде

В течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

329 ТҚҚ шығару бойынша қызмет услуги по вывозу ТБО ЗЦП Услуга 1 520,520.00               520,520.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

330

Профилактикалық залалсыздандыру 
жұмыстарын жүзеге асыру қызметтері 

Услуги по осуществлению профилактических 
дезинфекционных работ

ЗЦП Услуга 1 254,400.00               254,400.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

331
Ауабаптағышты жөндеу жəне қызмет 
көрсету 

Ремонт и обслуживание кондиционеров ЗЦП Услуга 1 783,552.00               783,552.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

332

Сумен жабдықтау, суды бұру 
бойынша қызметтер

Услуги по водоснабжению, по водоотведению
Из одного источника 
путем прямого 
заключения 

Услуга 1 22,346,890.00          22,346,890.00        январь жыл бойы в течение года

333 Қорғаныс жабдығын сынау Испытание защитных средств ЗЦП Услуга 1 179,670.00               179,670.00             март
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

334

0,4 кВ электр қозғалтқыштары мен 
дəнекерлеу генераторларын 11 кВт-қа 
дейін күрделі жөндеу қызметі

Услуги по капитальному ремонту эл.двигателей и 
сварочных генераторов 0,4 кВ до 11 кВт

ЗЦП Услуга 1 1,385,500.00            1,385,500.00          май
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

335

0,4 кВ электр қозғалтқыштары мен 
дəнекерлеу генераторларын 11 кВт-
тан жоғары жөндеу бойынша 
қызметтер

Услуги по капитальному ремонту эл.двигателей и 
сварочных генераторов 0,4 кВ свыше 11 кВт

ЗЦП Услуга 1 1,154,323.60            1,154,323.60          май
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

336

Қол электр құралы (шой балңалары, 
перфоратор, БАМ, т.е.е.)

Услуги по ремонту ручных электроинструментов 
(отбойные молотки, перфоратор, УШМ и т.д.)

ЗЦП Услуга 1 530,000.00               530,000.00             май
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

337

КТП, РП, ТП, ПС, электр желілерін 
жөндеуге (жөндеуден) енгізу 
(шығару) үшін бригаданы қабылдау

Допуск бригады по вводу(выводу)КТП, РП, ТП, 
ПС, ЛЭП в ремонт(из ремонта)

ЗЦП Услуга 1 1,029,500.00            1,029,500.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

338 10 кВ кабельдік желі кезеңі Фазировка КЛ-10 кВ ЗЦП Услуга 1 270,000.00               270,000.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

339

Диагностика, техникалық қызмет 
көрсету, жөндеу, содан кейін 
ауыспалы жиіліктегі жетектердің 
компоненттерін ауыстыру 

Диагностика, техническое обслуживание, ремонт с 
последующей заменой комплектующих частотно-
регулируемых приводов(высоковольтные ЧРП)

ЗЦП Услуга 1 8,193,000.00            8,193,000.00          август
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

340

"Астана-Энергия" АҚ 
электрэнергиясын сатып алу

Покупка электроэнергии с АО " Астана-Энергия)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 302,323,830.00        302,323,830.00      январь жыл бойы в течение года

341

ҰҚ "ҚТЖ" АҚ желілері бойынша 
электрэнергиясын тасымалдау 

Транзит электроэнергии по сетям АО НК "КТЖ"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 40,608.00                 40,608.00               январь жыл бойы в течение года

342

"Астана-РЭК" АҚ желілері бойынша 
электрэнергиясын тасымалдау 

Транзит электроэнергии по сетям АО "Астана-РЭК"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 159,168,750.00        159,168,750.00      январь жыл бойы в течение года

343

"АРЭК" АҚ желілері бойынша 
электрэнергиясын тасымалдау 

Транзит электроэнергии по сетям АО "АРЭК"

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 43,548,150.00          43,548,150.00        январь жыл бойы в течение года

344

"Астана АЭК" АҚ желілері бойынша 
электрэнергиясын теңгерім

Балансирование электроэнергии по сетям АО 
"KEGOC" АМЭС 

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 4,801,902.00            4,801,902.00          январь жыл бойы в течение года

12
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Количество, 
объём  

 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
 Цена за единицу, 
тенге 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(орыс тілінде)/ Срок поставки товара, 
оказания услуг,выполнения работ (на №

Сатып алынатын тауарлардың, 
жұмыстардың, көрсетілетін 
қызметтердің мемлекеттік тілдегі 
атауы/ Наименование закупаемых 

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 
көрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы/ 
Наименование закупаемых товаров, работ, услуг 
на русском языке 

Сатып алудың 
жоспарланған 
тəсілі/ 
Планируемый 

 Өлшем 
бірлігі/ 
Единица 
измерения 

 Сатып алу үшін 
бекітілген жалпы 
сома, теңге/          
Общая сумма, 

 Тауарды жеткізу, қызмет 
көрсету,жұмыстарды орындау мерзімі 
(мемлекеттік тілде)/ Срок поставки 
товара, оказания услуг,выполнения 

 Мемлекеттік 
сатып алуды 
жүзеге асырудың  
жоспарланған 

345

ЖШС «Жаңартылатын энергия 
көздерін қолдау жөніндегі есеп 
айырысу қаржы орталығы

ТОО"Расчетно- финансовый центр" по 
возобновляемым источникам энергии

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 105,762,198.00        105,762,198.00      январь жыл бойы в течение года

346
Құрамында сынап бар шамдардың 
демеркуризация

демеркуризация ртутосодержащих ламп ЗЦП Услуга 1 18,050.00                 18,050.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

347

МҚҚБ бөлмесін құралдық тексеру Инструментальная проверка помещения ПЗГС

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 334,907.00               334,907.00             апрель 
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

348

Есептеуіш техникасы құралдарының 
арнайы зерттеу

Специальные исследования средств вычислительной 
техники СВТ

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 121,900.00               121,900.00             декабрь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

349

Арнайы байланыс қызметін көрсету Оказание услуг специальной связи

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 20,100.00                 20,100.00               январь жыл бойы в течение года

350

Компьютерлік диагностика, Газель, 
Газ 3309 көліктеріне арналған 
инжекторларды тазарту

Оказание услуг специальной связи ЗЦП Услуга 1 457,125.00               457,125.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

351 Техникалық байқау Технический осмотр ЗЦП Услуга 1 676,280.00               676,280.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

352 Автокрандарды жəне ЖКМ тексеру Обследование автокранов и ГПМ ЗЦП Услуга 1 393,200.00               393,200.00             март
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

353 Радиомониторингті жөндеу Ремонт радиомониторинга ЗЦП Услуга 1 644,480.00               644,480.00             февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

354

 ГАЗ-3309, КАМАЗ 
автомобильдерінің, МТЗ 
тракторларының отын аппаратурасын 
жөндеу

Ремонт топливной аппаратуры автомобилей ГАЗ-
3309, КАМАЗ, тракторов МТЗ

ЗЦП Услуга 1 237,781.00               237,781.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

355 Көліктердің газдалуын тексеру Проверка загазованности транспорта ЗЦП Услуга 1 512,300.00               512,300.00             июль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

356 ТҚС қызметтері Услуги СТО ЗЦП Услуга 1 1,738,000.00            1,738,000.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

357 Автомобильдерді жуу Мойка автомобилей ЗЦП Услуга 1 270,300.00               270,300.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

358

Көлік құралы иегерлерінің АҚЖ-сын 
міндетті сақтандыру

Обязательное страхование ГПО владельцев 
транспортных средств

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 4,231,794.00            4,231,794.00          январь жыл бойы в течение года

359

Көлік құралы иегерлерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі бойынша 
ерікті сақтандыру

Добровольное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

Услуга 1 291,700.00               291,700.00             февраль жыл бойы в течение года

360
Жеңіл жəне жүк көліктің 
автошиналарын  пайдаға  асыру

Утилизация автошин легковых и грузовых ЗЦП Услуга 1 132,300.00               132,300.00             февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

361
Қорғасын аккумуляторларды  пайдаға 
асыру 

Утилизация свинцовых аккумуляторов ЗЦП Услуга 1 25,200.00                 25,200.00               февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

362   Пайдаланылған майды пайдаға  асыру Утилизация отработанных масел ЗЦП Услуга 1 42,000.00                 42,000.00               февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

363 Майланған сүзгілерді  пайдаға асыру Утилизация промасленных фильтров ЗЦП Услуга 1 7,350.00                   7,350.00                 февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

364
Майланған сүрткіштерді пайдаға 
асыру 

Утилизация промасленной ветоши ЗЦП Услуга 1 7,350.00                   7,350.00                 февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

365

ЖКМ қауіпсіздік құрылғыларына 
техникалық қызмет көрсету жəне 
реттеу

Техническое обслуживание и наладка приборов 
безопастности ГПМ

ЗЦП Услуга 1 800,000.00               800,000.00             март
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

366
Секциялық қорап есіктеріне қызмет 
көрсету

Обслуживание секционных ворот боксов ЗЦП Услуга 1 254,400.00               254,400.00             февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

367  ЖКМ гтдроцилиндырларын тексеру. Ремонт гидроцилиндров ГПМ. ЗЦП Услуга 1 1,640,560.00            1,640,560.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

368
Ауылшаруашылық шиналарының 
бүйірлік кесіктерін жөндеу

Ремонт боковых порезов с/х шин ЗЦП Услуга 1 250,000.00               250,000.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

369

Халыққа қызмет көрсету 
орталығында көлік құралдарын тіркеу

Оформление автотранспорта  в ЦОНе ЗЦП Услуга 1 66,300.00                 66,300.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

370 Аудит қызметтері Услуги аудита открытый конкурс Услуга 1 975,000.00               975,000.00             апрель 
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика

371

Нур-Султан қаласының мерзімді 
баспасөзінде ақпаратты ресми 
жариялау

Официальное опубликование информации в 
периодической печати города Нур-Султан 
(бухгалтерия)

ЗЦП Услуга 1 715,000.00               715,000.00             май
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

13
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372

Пропан баллондарын жөндеу жəне 
техникалық куəландыру

Ремонт и техническое освидетельствование 
пропановых баллонов

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

услуга 1 265,000.00               265,000.00             сентябрь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

373

Отын құю станцияларын 
жабдықтарын жөндеу бойынша 
жұмыстар 

Работы по ремонту оборудования 
топливозаправочных станций

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

услуга 1 900,000.00               900,000.00             январь жыл бойы в течение года

374

https://www.gosreestr.kz/ мемлекеттік 
мүлік тізілімінің веб-порталында сауда-
саттық өткізу бойынша қызметтер

Услуги по проведению торгов на веб-портале 
реестра государственного имущества 
https://www.gosreestr.kz/ 

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

услуга 1 70,700.00                 70,700.00               август
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

375 Сұйытылған газ (пропан) Газ сжиженный (пропан) открытый конкурс кг 3387 125.08                      423,645.96             январь 2021 жыл бойы күн сайын ежедневно в течение 2021 года

376
Газды қоспа (аргон) Газовая смесь (аргон) открытый конкурс м3 900 1,971.73                   1,774,557.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

377 Оттегі Кислород открытый конкурс м3 3624 145.22                      526,277.28             январь 2021 жыл бойы күн сайын ежедневно в течение 2021 года

378
10 А3 арматура Арматура 10 А 3 ЗЦП м 13 143.10                      1,860.30                 январь

Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші 
жазбаша өтінім берген кезден бастап 
күнтізбелік 16 күн ішінде партиямен

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

379
12 А3 арматура Арматура 12 А 3 ЗЦП м 2551.42 189.74                      484,106.43             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

380
14 А3 арматура Арматура 14 А 3 ЗЦП м 2082.5 255.46                      531,995.45             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

381
16 А3 арматура Арматура 16 А 3 ЗЦП м 886 344.50                      305,227.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

382
д. 60 қола шыбық Пруток бронзовый д.60 ЗЦП кг 150 15,900.00                 2,385,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

383
1,2 тоқыма сым Проволока вязальная 1,2 ЗЦП кг 142 333.90                      47,413.80               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

384
d.0,8мм СВ08Г2С дəнекерлеу сымы Проволока сварочная СВ08Г2С d.0,8мм ЗЦП кг 300 669.92                      200,976.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

385
d.1,2мм СВ08Г2С дəнекерлеу сымы Проволока сварочная СВ08Г2С d.1,2мм ЗЦП кг 1200 606.32                      727,584.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

386 № 10 төртбұрышты ұяшықтарымен маталы сым тор  
Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками 
№ 10

ЗЦП тн 0 300000.000 90,000.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

387
д. 130 дөңгелек болат Сталь круглая д. 130 ЗЦП м 9 27,676.60                 249,089.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

388
д. 20 дөңгелек болат Сталь круглая д. 20 ЗЦП м 100 554.38                      55,438.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

389
д. 30 дөңгелек болат Сталь круглая д. 30 ЗЦП м 90 1,257.16                   113,144.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

390
д. 40 дөңгелек болат Сталь круглая д. 40 ЗЦП м 90 3,296.60                   296,694.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

391
д. 50 дөңгелек болат Сталь круглая д. 50 ЗЦП м 3 4,890.00                   14,670.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

392
д. 60 дөңгелек болат Сталь круглая д. 60 ЗЦП м 20 8,988.80                   179,776.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

393
д. 80 дөңгелек болат Сталь круглая д. 80 ЗЦП м 10 13,143.00                 131,430.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

394
д. 90 дөңгелек болат Сталь круглая д. 90 ЗЦП м 6 16,429.00                 98,574.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

395
д. 40 тоттанбайтын дөңгелек болат сталь круглая нержавеющая д. 40 ЗЦП м 100 15,518.40                 1,551,840.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

396
д. 60 тоттанбайтын дөңгелек болат сталь круглая нержавеющая д. 60 ЗЦП м 5.9 32,785.80                 193,436.22             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

397
д. 65 тоттанбайтын дөңгелек болат сталь круглая нержавеющая д. 65 ЗЦП м 50 9,723.30                   486,165.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

398
д. 80 тоттанбайтын дөңгелек болат сталь круглая нержавеющая д. 80 ЗЦП м 24 65,698.80                 1,576,771.20          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

14
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399
2 болат қаңылтыр Сталь листовая 2 ЗЦП м2 1059.375 5,088.00                   5,390,100.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

400
3 болат қаңылтыр Сталь листовая 3 ЗЦП м2 84.38 8,374.00                   706,598.12             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

401
4 болат қаңылтыр Сталь листовая 4 ЗЦП м2 115.625 8,925.00                   1,031,953.13          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

402
8 болат қаңылтыр Сталь листовая 8 ЗЦП м2 18 18,020.00                 324,360.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

403
10 болат қаңылтыр Сталь листовая 10 ЗЦП м2 27 20,611.70                 556,515.90             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

404
20 болат қаңылтыр Сталь листовая 20 ЗЦП м2 9 40,741.10                 366,669.90             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

405
30 болат қаңылтыр Сталь листовая 30 ЗЦП м2 9 67,828.34                 610,455.06             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

406
40 болат қаңылтыр Сталь листовая 40 ЗЦП м2 9 83,740.00                 753,660.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

407

0,6 мырышталған жұқа қаңылтыр 
болат

Сталь тонколистовая оцинкованная 0,6 ЗЦП тн 4.67 317,576.00               1,483,079.92          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

408
45х45х4 бұрыш болат Сталь угловая 45х45х4 ЗЦП м 931.3 683.70                      636,729.81             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

409
50х50х5 бұрыш болат Сталь угловая 50х50х5 ЗЦП м 885.1 1,394.96                   1,234,679.10          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

410

57х3,5 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

Труба электросварная прямошовная 57х3,5 открытый конкурс м 434.5 1,298.50                   564,198.25             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

411

76х3,5 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 76х3,5 открытый конкурс м 253.4 1,624.98                   411,769.93             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

412

89х4 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 89х4 открытый конкурс м 507.5 2,175.12                   1,103,873.40          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

413

108х4 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 108х4 открытый конкурс м 518.4 2,978.60                   1,544,106.24          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

414

133х5 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 133х5 открытый конкурс м 82.1 4,682.01                   384,393.02             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

415

159х5 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 159х5 открытый конкурс м 222.9 5,236.40                   1,167,193.56          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

416

219х6 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 219х6 открытый конкурс м 81.4 9,022.72                   734,449.41             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

417

273х7 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 273х7 открытый конкурс м 11.7 16,941.98                 198,221.17             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

418

325х8 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 325х8 открытый конкурс м 35.1 22,492.07                 789,471.52             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

419

426х8 электрмен дəнекерленетін тік 
жікті құбыр

труба электросварная прямошовная 426х8 открытый конкурс м 12 29,663.04                 355,956.48             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

420
12  швеллері Швеллер 12 ЗЦП м 144 3,111.10                   447,998.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

421
14  швеллері Швеллер 14 ЗЦП м 264 3,667.60                   968,246.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

422
16  швеллері Швеллер 16 ЗЦП м 24 4,261.20                   102,268.80             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

423
20  швеллері Швеллер 20 ЗЦП м 12 7,049.00                   84,588.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

424
22  швеллері Швеллер 22 ЗЦП м 24 10,312.00                 247,488.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

425
14 алтықырлы Шестигранник 14 ЗЦП м 36 494.00                      17,784.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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426
17 алтықырлы Шестигранник 17 ЗЦП м 36 1,167.00                   42,012.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

427
24 алтықырлы Шестигранник 24 ЗЦП м 36 3,871.00                   139,356.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

428
36 алтықырлы Шестигранник 36 ЗЦП м 114 2,632.00                   300,048.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

429
д.3 МР-3 электроды Электрод МР-3 д.3 ЗЦП кг 680 800.00                      544,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

430
д.3 УОНИ 13/55 электроды Электрод УОНИ 13/55 д.3 открытый конкурс кг 1680 577.70                      970,536.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

431
д.4 УОНИ 13/55 электроды Электрод УОНИ 13/55 д.4 открытый конкурс кг 170 570.28                      96,947.60               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

432
тоттанбайтын д 3мм электродтар электроды д.3 по нержавеющей стали ЗЦП кг 100 2,000.00                   200,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

433 ПВХ оқшаулау лентасы Изолента ПВХ ЗЦП шт 472 180.20                      85,054.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

434 м/м оқшаулау лентасы Изолента х/б ЗЦП шт 48 980.00                      47,040.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

435
1 ПОН парониті Паронит ПОН 1 ЗЦП кг 15 689.00                      10,335.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

436
2 ПОН парониті Паронит ПОН 2 ЗЦП кг 37 583.00                      21,571.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

437
3 ПОН парониті Паронит ПОН 3 ЗЦП кг 638 561.80                      358,428.40             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

438
4 ПОН парониті Паронит ПОН 4 ЗЦП кг 32 550.00                      17,600.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

439
д.9 оттекті тұтқыш Рукав кислородный 9 мм ЗЦП м 735 219.42                      161,273.70             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

440
д 9 пропан тұтқышы Рукав пропановый 9 мм ЗЦП м 930 206.70                      192,231.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

441

д. 100 сорғыш арынды гофралы 
тұтқыш 

Рукав напорно-всасыв.гофрир. д.100 ЗЦП м 336 3,635.80                   1,221,628.80          март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

442
д. 75 сорғыш арынды гофралы тұтқыш Рукав напорно-всасыв.гофрир. д.75 ЗЦП м 120 2,839.29                   340,714.80             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

443
д. 20 тоқыма қаңқасы бар резеңкелі 
арынды тұтқыш

Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом 
д.20

ЗЦП м 30 530.00                      15,900.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

444
д. 25 тоқыма қаңқасы бар резеңкелі 
арынды тұтқыш

Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом 
д.25

ЗЦП м 30 580.00                      17,400.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

445
д. 32 тоқыма қаңқасы бар резеңкелі 
арынды тұтқыш

Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом 
д.32

ЗЦП м 30 1,090.00                   32,700.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

446
МБС 4 мм тех.тілімше Техпластина МБС 4 мм ЗЦП кг 120.3 805.60                      96,913.68               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

447
ТМКЩ 3 мм тех.тілімше Техпластина ТМКЩ 3 мм ЗЦП кг 120.9 657.20                      79,455.48               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

448
ТМКЩ 4 мм тех.тілімше Техпластина ТМКЩ 4 мм ЗЦП кг 20 657.20                      13,144.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

449
ТМКЩ-С 6 мм тех.тілімше Техпластина ТМКЩ-С 6 мм ЗЦП кг 20 657.20                      13,144.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

450
Аи 92 бензині  (құюмен ) Бензин Аи 92 (наливом) открытый конкурс л 129237 133.83                      17,295,787.71        апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

451
Аи 92 бензині (смарт карты) Бензин Аи 92 (смарт карты) открытый конкурс л 20000 133.83                      2,676,600.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

452
Аи-95 бензині  (смарт карты) Бензин Аи 95 (смарт карты) открытый конкурс л 19425 154.47                      3,000,579.75          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

453

Дизельді отын қысқы (құюмен) Дизельное топливо зимнее (налив)

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

л 25000 243.75                      6,093,750.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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454
Дизельді отын қысқы (құюмен) Дизельное топливо зимнее (налив) открытый конкурс л 37452 243.75                      9,128,925.00          август Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

455
Дизельді отын қысқы (смарт карты) Дизельное топливо зимнее (смарт карты) открытый конкурс л 20000 243.75                      4,875,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

456
Дизельді отын жазғы  (құюмен ) Дизельное топливо летнее (налив) открытый конкурс л 98152 184.50                      18,109,044.00        январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

457
Дизельді отын жазғы (смарт карты) Дизельное топливо летнее (смарт карты) открытый конкурс л 23000 184.50                      4,243,500.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

458
Mobilgear ISO VG 100 майы Масло Mobilgear ISO VG 100 ЗЦП л 260 1,019.00                   264,940.00             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

459
Pеmco трансмиссиялық майы Масло  трансмисионное ЗЦП л 40 1,110.00                   44,400.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

460
SAE 30 LOTOS майы Масло SAE 30 LOTOS ЗЦП л 350 1,420.00                   497,000.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

461
15W40 дизельді май Масло дизельное 15W40 ЗЦП л 100 940.00                      94,000.00               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

462
И-40А индустриалды май Масло индустриальное И-40 ЗЦП л 518 318.75                      165,112.50             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

463
М10ДМ майы Масло М10ДМ ЗЦП л 901 337.50                      304,087.50             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

464
10W40 мотор майы Масло моторное 10W40 ЗЦП л 320 506.25                      162,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

465
5W40 мотор майы Масло моторное 5W40 ЗЦП л 168 636.00                      106,848.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

466
М 8 В мотор майы Масло моторное М 8 В ЗЦП л 190 367.00                      69,730.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

467
М10Г2К мотор майы Масло моторное М10Г2К ЗЦП л 260 331.25                      86,125.00               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

468
ТАД - 17 трансмиссиялық майы Масло трансмиссионное ТАД 17 ЗЦП л 257 400.00                      102,800.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

469
"Тосол" салқындатқыш сұйықтық охлаждающая жидкость "Тосол" ЗЦП л 1008 337.00                      339,696.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

470
Антифриз  -40 Антифриз  -40 ЗЦП л 678 356.00                      241,368.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

471
Графиттік майлау смазка графитовая ЗЦП кг 66 656.25                      43,312.50               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

472
Литол 24 майлау Смазка Литол 24 ЗЦП кг 244 600.00                      146,400.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

473 Ду 50 Ру 40 болат шұра (бу) Вентиль стальной Ду 50 Ру 40 (пар) ЗЦП шт 10 66,071.00                 660,710.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

474 Ду 50 Ру 40 болат ысырмасы Задвижка стальная Ду 50 Ру 40 ЗЦП шт 20 48,214.00                 964,280.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

475 Ду 80 Ру 40 болат ысырмасы Задвижка стальная Ду 80 Ру 40 ЗЦП шт 18 55,120.00                 992,160.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

476 Ду 100 Ру 40 болат ысырмасы Задвижка стальная Ду 100 Ру 40 ЗЦП шт 10 71,020.00                 710,200.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

477 Ду 150 Ру 40 болат ысырмасы Задвижка стальная Ду 150 Ру 40 ЗЦП шт 3 111,300.00               333,900.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

478 Ду 300 Ру 40 болат ысырмасы Задвижка стальная Ду 300 Ру 40 ЗЦП шт 1 794,636.00               794,636.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

479
 Ду200 сильфон компенсаторы компенсатор сильфонный Ду200 ЗЦП шт 4 109,101.00               436,404.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

480

Ду 50 Ру 40 (қос) термодинамикалық 
конденсатты кері бұрғыш

Конденсатоотводчик термодтнамический Ду 50 Ру 
40 (пар)

ЗЦП шт 40 5,000.00                   200,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

481

Ду 20  Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 20 Ру 40 под приварку открытый конкурс шт 12 4,430.80                   53,169.60               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

482

Ду 25  Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 25 Ру 40 под приварку открытый конкурс шт 12 4,430.80                   53,169.60               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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483

Ду 25 Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін сервистік 

Кран шаровый Ду 25 РУ 40 под приварку 
сервисный

открытый конкурс шт 88 13,674.00                 1,203,312.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

484

Ду 32  Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 32 Ру 40 под приварку открытый конкурс шт 16 4,944.90                   79,118.40               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

485

Ду 32 Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін сервистік 

Кран шаровый Ду 32 Ру 40 под приварку сервисный открытый конкурс шт 24 14,946.00                 358,704.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

486

Ду 50  Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 50 Ру 40 под приварку открытый конкурс шт 109 6,476.60                   705,949.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

487

Ду 50 Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін сервистік 

Кран шаровый Ду 50 РУ 40 под приварку 
сервисный

открытый конкурс шт 40 21,767.10                 870,684.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

488

Ду 65  Ру 40 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 65 Ру 40 под приварку открытый конкурс шт 62 7,738.00                   479,756.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

489

Ду 80  Ру 25 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 80 Ру 25 под приварку открытый конкурс шт 94 10,732.50                 1,008,855.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

490

Ду 100 Ру 25 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 100 Ру 25 под приварку открытый конкурс шт 82 14,204.00                 1,164,728.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

491

Ду 125 Ру 25 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 125 Ру 25 под приварку открытый конкурс шт 20 27,280.16                 545,603.20             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

492

Ду 150 Ру 25 шарлы кран 
дəнекерленетін

Кран шаровый Ду 150 Ру 25 под приварку открытый конкурс шт 68 32,656.48                 2,220,640.64          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

493 57х3,5 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 57х3,5 открытый конкурс шт 147 548.02                      80,558.94               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

494 76х3,5 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 76х3,5 открытый конкурс шт 129 940.22                      121,288.38             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

495 89х4 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 89х4 открытый конкурс шт 167 1,168.12                   195,076.04             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

496 108х4 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 108х4 открытый конкурс шт 189 1,777.62                   335,970.18             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

497 133х5 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 133х5 открытый конкурс шт 62 3,286.00                   203,732.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

498 159х5 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 159х5 открытый конкурс шт 85 4,440.34                   377,428.90             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

499 219х6 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 219х6 открытый конкурс шт 32 11,130.00                 356,160.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

500 273х7 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 273х7 открытый конкурс шт 14 20,327.62                 284,586.68             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

501 325х8 болат бұрылыс құбыры Отвод ст. 325х8 открытый конкурс шт 6 30,352.04                 182,112.24             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

502
0,5 л пластикалық бөтелке Бутылка пластиковая 0,5л ЗЦП шт 776 46.64                        36,192.64               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

503
1 л пластикалық бөтелке Бутылка пластиковая 1л ЗЦП шт 677 61.48                        41,621.96               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

504
1,5 л пластикалық бөтелке Бутылка пластиковая 1,5л ЗЦП шт 683 62.54                        42,714.82               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

505
5 л пластикалық бөтелке Бутылка пластиковая 5л ЗЦП шт 54 85.00                        4,590.00                 апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

506
18,9 л пластикалық бөтелке Бутылка пластиковая 18,9л ЗЦП шт 50 812.00                      40,600.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

507 1,5мм²  қалайылаған мыс гильзасы Гильза медная лужёная 1,5мм² ЗЦП шт 342 134.00                      45,828.00               июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

508
Екі құрамдас ППУ жүйе Двухкомпонентная ППУ система открытый конкурс кг 2763.5 1,091.80                   3,017,189.30          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

509
1,5мм² қимасымен ЖҚБЖ өткізгіштері 
үшін ұстаушы 

Держатель для проводников СОДК сечением 1,5мм² ЗЦП шт 726 171.72                      124,668.72             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

510
40х2,5 мм адгезивті лента (термиялық 
желім) 

Лента адгезивная (термоклей) 40х2,5 мм ЗЦП м 766 312.50                      239,375.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

511 Ені 150мм термошөгу лентасы Лента термоусаживаемая шириной 150мм ЗЦП м 263 550.14                      144,686.82             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

512 2000х1400х45 полиэтиленді мат Мат полиэтиленовый 2000х1400х45 ЗЦП шт 18 5,900.00                   106,200.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

513 ОЦ 140 муфтасы Муфта ОЦ 140 ЗЦП шт 10 2,179.00                   21,790.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

514 ОЦ 180 муфтасы Муфта ОЦ 180 ЗЦП шт 24 2,544.64                   61,071.36               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

515 ОЦ 200 муфтасы Муфта ОЦ 200 ЗЦП шт 84 2,758.93                   231,750.12             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

18
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 Мемлекеттік 
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жүзеге асырудың  
жоспарланған 

516 ОЦ 250 муфтасы Муфта ОЦ 250 ЗЦП шт 4 3,214.29                   12,857.16               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

517 ОЦ 315 муфтасы Муфта ОЦ 315 ЗЦП шт 30 4,134.00                   124,020.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

518
140 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 140 открытый конкурс шт 116 4,353.57                   505,014.12             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

519
160 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 160 открытый конкурс шт 54 1,908.00                   103,032.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

520
180 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 180 открытый конкурс шт 158 2,394.54                   378,337.32             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

521
200 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 200 открытый конкурс шт 216 2,782.50                   601,020.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

522
225 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 225 открытый конкурс шт 52 3,290.24                   171,092.48             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

523
250 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 250 открытый конкурс шт 206 3,884.90                   800,289.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

524
355 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 355 открытый конкурс шт 42 15,000.90                 630,037.80             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

525
400 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 400 открытый конкурс шт 16 17,792.85                 284,685.60             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

526
450 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 450 открытый конкурс шт 12 13,530.90                 162,370.80             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

527
630 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 630 открытый конкурс шт 12 22,472.00                 269,664.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

528
1200 ПЭ термошөгу муфтасы Муфта ПЭ термоусадочная 1200 открытый конкурс шт 20 61,400.50                 1,228,010.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

529
Б 57х3,5-32-ППУ-ОЦ ауа 
шығарушысы бар шарлы кран

Кран шаровый с воздушником Ст57х3,5-32-ППУ-
ОЦ

открытый конкурс шт 2 194,405.36               388,810.72             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

530 Б 89х4-2-ППУ-ОЦ шарлы кран Кран шаровый Ст89х4-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт 2 199,288.40               398,576.80             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

531
Б 57х3,5-90°-2-ППУ-ОЦ бұрылыс 
құбыры 

Отвод Ст 57х3,5-90°-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт 2 26,378.57                 52,757.14               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

532

Б 89х4-90°-2-ППУ-ОЦ бұрылыс 
құбыры 

Отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт 6 39,039.29                 234,235.74             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

533

Б 108х4-90°-2-ППУ-ОЦ бұрылыс 
құбыры 

Отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт 20 43,720.54                 874,410.80             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

534
Б 159х5-90°-2-ППУ-ОЦ  бұрылыс 
құбыры 

Отвод Ст 159х5-90°-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт 2 64,559.82                 129,119.64             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

535

Б 219х6-57х3,5-159х5-ППУ-ОЦ 
жалғастырғысы бар параллельді  
үштармақ  

Тройник параллельный с переходом Ст219х6-57х3,5-
159х5-ППУ-ОЦ

открытый конкурс шт 2 78,468.75                 156,937.50             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

536

Б 108х4-57х3,5-ППУ-ОЦ суды 
ағызуға арналған шарлы краны бар 
үштармақ 

Тройник с шаровым краном для спуска воды 
Ст108х4-57х3,5-ППУ-ОЦ

открытый конкурс шт. 6 31,435.71                 188,614.26             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

537

Б 89х4-57х3,5-ППУ-ОЦ суды ағызуға 
арналған шарлы краны бар үштармақ 

Тройник с шаровым краном для спуска воды 
Ст89х4-57х3,5-ППУ-ОЦ

открытый конкурс шт 2 29,312.50                 58,625.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

538

Б 108х4-32-ППУ-ОЦ – ауаны 
шығаруға  арналған шарлы краны бар 
үштармақ 

Тройник с шаровым краном для спуска воздуха 
Ст108х4-32-ППУ-ОЦ

открытый конкурс шт 2 119,265.18               238,530.36             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

539

Б 219х6-89х4-ППУ-ОЦ үштармақты 
тармақталу 

Тройниковое ответвление Ст219х6-89х4-ППУ-ОЦ открытый конкурс шт. 2 76,866.07                 153,732.14             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

540
Ст 57х3,5-2-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 57х3,5-2-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 382.8 4,134.00                   1,582,495.20          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

541
Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 104 5,088.00                   529,152.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

542
Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 553.5 6,678.00                   3,696,273.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

543
Ст 89*4-2-ППУ-ОЦ құбыры Труба Ст 89х4-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс м 82 6,773.40                   555,418.80             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

544
Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 811 8,281.78                   6,716,523.58          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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545
Ст 108х4-ППУ-ОЦ құбыры Труба Ст 108х4-ППУ-ОЦ открытый конкурс м 210 11,162.50                 2,344,125.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

546
Ст 133*5-1-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 133х5-1-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 137 10,207.80                 1,398,468.60          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

547
Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 159х5-1-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 716 11,658.94                 8,347,801.04          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

548
Ст 159х5-2-ППУ-ОЦ құбыры Труба Ст 159х5-2-ППУ-ОЦ открытый конкурс м 12 16,421.43                 197,057.16             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

549
Ст 219х6/315-ППУ-ОЦ құбыры Труба Ст 219х6/315-ППУ-ОЦ открытый конкурс м 214 20,529.02                 4,393,210.28          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

550
Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 207.1 22,154.00                 4,588,093.40          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

551
Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ құбыры Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ открытый конкурс м 24 28,912.56                 693,901.44             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

552

ППУ-ОЦ 219/315 қозғалмайтын тірек 
элементі

Элемент неподвижной опоры ППУ-ОЦ 219/315 открытый конкурс шт 6 150,471.00               902,826.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

553 25 ауаны айдау үшін тығын Пробка для стравливания воздуха 25 ЗЦП шт 1624 134.00                      217,616.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

554 25 ПЭ конус тəрізді тығын Пробка коническая ПЭ 25 ЗЦП шт 1624 52.21                        84,789.04               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

555

д. 4  экструдерге арналған дəнеке 
шыбық

Пруток  сварочный для экструдера д.4 ЗЦП м 28598 21.00                        600,558.00             июнь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

556
КТ-12/ш аралық жəне екі ұшты 
терминал

Терминал промежуточный и двойной концевой КТ-
12/ш

ЗЦП шт 2 12,500.00                 25,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

557

120/240 38/120 алдын ала оқшауланған 
құбырларға арналған термошөгу 
бітеуіші

Термоусаживаемая заглушка для 
предизолированных труб 120/240 38/120

ЗЦП шт 88 5,480.20                   482,257.60             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

558

180/300 50/135 алдын ала оқшауланған 
құбырларға арналған термошөгу 
бітеуіші

Термоусаживаемая заглушка для 
предизолированных труб 180/300 50/135 

ЗЦП шт 4 6,773.40                   27,093.60               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

559
125*2,5 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 125*2,5 открытый конкурс м 46 1,389.66                   63,924.36               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

560
140*3 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 140х3 открытый конкурс м 167.6 1,389.66                   232,907.02             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

561
160*3 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 160х3 открытый конкурс м 36 1,592.12                   57,316.32               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

562
180*3 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 180х3 открытый конкурс м 114.7 1,793.52                   205,716.74             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

563
200*3,2 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 200х3,2 открытый конкурс м 236 2,130.60                   502,821.60             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

564
225*3,5 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 225х3,5 открытый конкурс м 27.4 2,594.88                   71,099.71               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

565
250*3,9 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 250х3,9 открытый конкурс м 156 3,066.37                   478,353.72             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

566
355*5,6 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 355х5,6 открытый конкурс м 90 6,615.46                   595,391.40             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

567
400*5,6 ПЭ құбыр-қабықшасы Труба ПЭ-оболочка 400х5,6 открытый конкурс м 4 5,774.88                   23,099.52               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

568
д. 4 фторопласт түтікше Трубка фторопластовая д.4 ЗЦП м 641.2 500.00                      320,600.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

569
57/140 орталықтандырғыш Центратор 57/140 ЗЦП шт 352 110.85                      39,019.20               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

570
76/160 орталықтандырғыш Центратор 76/160 ЗЦП шт 172 99.06                        17,038.32               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

571
89/180 орталықтандырғыш Центратор 89/180 ЗЦП шт 242 124.21                      30,058.82               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

572
108/200 орталықтандырғыш Центратор 108/200 ЗЦП шт 480 152.74                      73,315.20               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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573
133/225 орталықтандырғыш Центратор 133/225 ЗЦП шт 56 227.05                      12,714.80               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

574
159/250 орталықтандырғыш Центратор 159/250 ЗЦП шт 406 223.05                      90,558.30               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

575
219/355 орталықтандырғыш Центратор 219/355 ЗЦП шт 68 363.93                      24,747.24               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

576
LEMO- ультрадыбыстық ақау 
тапқышқа арналған кəбіл

LEMO-кабель на ультразвуковой дефектоскоп ЗЦП шт 2 37,100.00                 74,200.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

577

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына М8 (0458224001)  адаптері

Адаптер М8 (0458224001) на сварочный 
полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 6 3,185.98                   19,115.88               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

578

Contact Tip Adapter М8 
PMT/MMT42 KEMPPI 4304600 
ұштық адаптері

Адаптер наконечника Contact Tip Adapter М8 
PMT/MMT42 KEMPPI 4304600

ЗЦП шт 10 2,136.96                   21,369.60               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

579
Дəнекерлеуге арналған күйдіруге 
қарсы баллондардағы спрей

Анти-пригорный спрей для сварки в балончиках ЗЦП шт 40 5,000.00                   200,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

580
Айналмалы бұрамашегеге арналған 
ұрғыш зат

Бита для шуруповерта ЗЦП шт 311 591.48                      183,950.28             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

581 6 SDS-Plus бұрғысы Бур 6 SDS-Plus ЗЦП шт 100 592.54                      59,254.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

582 8 SDS-Plus бұрғысы Бур 8 SDS-Plus ЗЦП шт 30 1,069.54                   32,086.20               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

583 10 SDS-Plus бұрғысы Бур 10 SDS-Plus ЗЦП шт 40 1,069.54                   42,781.60               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

584 12 SDS-Plus бұрғысы Бур 12 SDS-Plus ЗЦП шт 34 5,715.52                   194,327.68             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

585 14 SDS-Plus бұрғысы Бур 14 SDS-Plus ЗЦП шт 34 5,910.56                   200,959.04             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

586 16 SDS-Мах бұрғысы Бур 16 SDS-Мах ЗЦП шт 15 8,798.00                   131,970.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

587 18 SDS-Мах бұрғысы Бур 18 SDS-Мах ЗЦП шт 15 9,328.00                   139,920.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

588 20 SDS-Мах бұрғысы Бур 20 SDS-Мах ЗЦП шт 15 10,441.00                 156,615.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

589 22 SDS-Мах бұрғысы Бур 22 SDS-Мах ЗЦП шт 10 10,600.00                 106,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

590 Станцияда кері қайтарғыш старторы Возвратный стартер на станции ЗЦП шт 10 39,750.00                 397,500.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

591 ауа сүзгіші воздушный фильтр ЗЦП шт 20 7,950.00                   159,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

592

WIRE CONDUIT 0,-1,2 5м KEMPPI 
w006454 бағыттаушы арна 

Канал направляющий WIRE CONDUIT 0,-1,2 5м 
KEMPPI w006454

ЗЦП шт 2 4,202.90                   8,405.80                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

593 Honda XS390 карбюраторы Карбюратор на Honda XS390 ЗЦП шт 5 20,000.00                 100,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

594
3/82003 11,5 атм. сақтандырғыш 
клапаны 

Клапан предохранительный 3/82003 11,5атм. ЗЦП шт 4 11,000.00                 44,000.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

595

ESAB  дəнекерлегіш жартылай 
автоматқа 0,8мм М8 (0468502003)  
байланыс ұштық 

Контактный наконечник 0,8мм М8 (0468502003) на 
сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 25 1,030.32                   25,758.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

596

ESAB  дəнекерлегіш жартылай 
автоматқа 1,2 мм М8 (0468502006) 
байланыс ұштық 

Контактный наконечник 1,2 мм М8 (0468502006) на 
сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 100 940.26                      94,026.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

597

М 5х0,5 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 5х0,5

ЗЦП шт 5 1,134.20                   5,671.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

598

М 6х0,75 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш 

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 6х0,75

ЗЦП шт 5 1,552.90                   7,764.50                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

599

М 8х0,75 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 8х0,75 U

ЗЦП шт 5 1,892.10                   9,460.50                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

600

М 10х0,5 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 10х0,5

ЗЦП шт 5 2,395.60                   11,978.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

601

М 10х1 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 10х1

ЗЦП шт 5 2,385.00                   11,925.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

602

М 10х2 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 10х2 

ЗЦП шт 5 2,385.00                   11,925.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

603

М 24х0,75 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 24х0,75

ЗЦП шт 5 6,593.20                   32,966.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

604

М 32х2 өлшемдік бұранданы кесу 
үшін өтетін артқы жағы бар машиналы-
қол бұрандаойғыш

Метчик  машино - ручные с про. хвос.  для 
нарезания метрической резьбы М 32х2 

ЗЦП шт 5 16,027.20                 80,136.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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605

30 жіп G 3/4 цилиндрлік құбырлы 
бұранданы кесуге арналған 
бұрандаойғыш 

метчик для нарезания трубной  цилиндрическкой 
резьбы  G 3/4 30 ниток

ЗЦП шт 5 10,960.40                 54,802.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

606

42 жіп G⅜ цилиндрлік құбырлы 
бұранданы кесуге арналған 
бұрандаойғыш

метчик для нарезания трубной  цилиндрическкой 
резьбы G⅜ 42 ниток

ЗЦП шт 5 7,685.00                   38,425.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

607

G½ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұрандаойғыш

метчик для нарезания трубной  цилиндрическкой 
резьбы G½

ЗЦП шт 5 6,566.70                   32,833.50               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

608
G1 цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұрандаойғыш

метчик для нарезания трубной  цилиндрическкой 
резьбы G1

ЗЦП шт 5 8,787.40                   43,937.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

609

G1¾ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұрандаойғыш

метчик для нарезания трубной  цилиндрическкой 
резьбы G1¾

ЗЦП шт 4 25,556.60                 102,226.40             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

610

G1½ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұрандаойғыш

метчик для нарезания трубной  цилиндрической 
резьбы G1½

ЗЦП шт 5 27,242.00                 136,210.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

611
Contact Tip 0,8 М8 KEMPPI 9580122 
байланыс ұштығы 

Наконечник контактный Contact Tip 0,8 М8 
KEMPPI 9580122

ЗЦП шт 30 356.16                      10,684.80               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

612
Contact Tip 1,2 М8 KEMPPI 9580124 
(111) байланыс ұштығы

Наконечник контактный Contact Tip 1,2 М8 
KEMPPI 9580124 (111)

ЗЦП шт 120 356.16                      42,739.20               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

613

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына 1,0/1,2мм (0459052003) 
беруші  аунақшалар жиынтығы

Падающий ролик 1,0/1,2мм (0459052003) на 
сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 2 2,900.54                   5,801.08                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

614 ПС-16 патроны Патрон ПС -16 ЗЦП шт 1 500.00                      500.00                    февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

615
Ø 250 үш жұдырықшалы токарлық 
патрон

Патрон токарный трехкулачковый Ø 250 ЗЦП шт 1 231,080.00               231,080.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

616
Ø 400 үш жұдырықшалы токарлық 
патрон

Патрон токарный трехкулачковый Ø 400 ЗЦП шт 1 720,000.00               720,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

617 Пневматикалық балғаға арналған сүңгі Пика  для пневмо молотка ЗЦП шт 20 1,749.00                   34,980.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

618
SDS-Мах перфораторына арналған 
сүңгі 

Пика для перфоратора SDS-Мах ЗЦП шт 20 1,780.80                   35,616.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

619 Электр шой балғаға арналған сүңгі Пика для электрического отбойного молотка ЗЦП шт 20 7,950.00                   159,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

620
SDS-Мах перфораторына арналған 
қашау сүңгі

Пика долото   для перфоратора SDS-Мах ЗЦП шт 20 1,770.20                   35,404.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

621

Диам.30, жалпы ұзындығы 400 мм 
пневматикалық балғаға арналған D-
15285 тегіс қашау сүңгі

Пика долото плоское D-15285 для пневмо молотка 
.Диам.30.,общ.длина 400 мм.

ЗЦП шт 20 6,943.00                   138,860.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

622 Электр шой балғаға арналған сүңгі Пика долото-плоское для электр.отбойн.молот. ЗЦП шт 20 7,526.00                   150,520.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

623
Шой балғаға арналған алтықырлы 
сүңгі

Пика шестиграник для отбойного молотка ЗЦП шт 5 9,010.00                   45,050.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

624

Электр шой балғаға арналған 
көлденең кесетін сүңгі түріндегі қашау

Пикообразное долото поперечным сечением для 
электрического отбойного молотка

ЗЦП шт 20 9,169.00                   183,380.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

625
БЛП М42-27-0,9-8/12-3110  ленталық 
ара

Пила ленточная БЛП М42-27-0,9-8/12-3110 ЗЦП шт 100 10,131.48                 1,013,148.00          январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

626
Кішкентай аралар (электр қыл 
арасына арналған) 

Пилки (для электролобзика) ЗЦП шт 300 413.40                      124,020.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

627
М 5х0,5 өлшемдік бұрандаға арналған 
дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 5х0,5 ЗЦП шт 5 524.70                      2,623.50                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

628
М 6х0,75 өлшемдік бұрандаға 
арналған дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 6х0,75 ЗЦП шт 5 526.82                      2,634.10                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

629
М 8х0,75 өлшемдік бұрандаға 
арналған дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 8х0,75 ЗЦП шт 5 609.50                      3,047.50                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

630
М 10х0,5 өлшемдік бұрандаға 
арналған дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 10х0,5 ЗЦП шт 5 752.60                      3,763.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

631
М 10х2 өлшемдік бұрандаға арналған 
дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 10х2 
шахматная

ЗЦП шт 5 742.00                      3,710.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

632
М 14х0,5 өлшемдік бұрандаға 
арналған дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 14х0,5 ЗЦП шт 5 3,651.70                   18,258.50               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

633
М 24х0,75өлшемдік бұрандаға 
арналған дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 24х0,75 ЗЦП шт 5 2,199.50                   10,997.50               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

634
М 32х2 өлшемдік бұрандаға арналған 
дөңгелек бұранда кескіш

Плашка круглая для метрической резьбы М 32х2 ЗЦП шт 5 6,413.00                   32,065.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

635

G 3/4 цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбы G 3/4 

ЗЦП шт 5 7,674.40                   38,372.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

636

G⅜ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбы G⅜

ЗЦП шт 5 3,217.10                   16,085.50               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

637
G1 цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбы G1

ЗЦП шт 5 3,588.10                   17,940.50               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

638

G1½  цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбы G1½ 

ЗЦП шт 5 6,444.80                   32,224.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

639

G1¾ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбы G1¾ 

ЗЦП шт 5 8,999.40                   44,997.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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жоспарланған 

640

G½ цилиндрлік құбырлы бұранданы 
кесуге арналған бұранда кескіш 

Плашка круглая для трубной   цилиндрической 
резьбыG½ 

ЗЦП шт 5 9,792.60                   48,963.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

641

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына 0,8-1,0 S2 (0459052002) 
қысыңқы жəне  беруші  аунақша 

Прижимной и падающий ролик 0,8-1,0 S2 
(0459052002) на сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 4 2,946.72                   11,786.88               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

642

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына 3М 0,6-0,8 мм PSF 
(0366549882) сым

Проволокопровод 3м 0,6-0,8мм PSF (0366549882) 
на сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 1 5,151.60                   5,151.60                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

643

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына 3м 1,2 мм (0366549886) 
сым өткізгіш

Проволокопровод 3м 1,2 мм (0366549886) на 
сварочный полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 2 4,722.30                   9,444.60                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

644
Ультрадыбыстық ақау тапқышқа  
пьезо түрлендіргіш 

Пьезопреобразователь на Дефектоскоп УД 3-103 
(ПЭП) П-121-5-74

ЗЦП шт 2 46,640.00                 93,280.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

645

PMT42/52W W004505 (131) 
дəнекерлеу жанарғысына арналған 
пластикалық газ  тозаңдатқышы

Распылитель газовый пластиковый для горелок 
сварочных PMT42/52W W004505 (131)

ЗЦП шт 30 5,000.00                   150,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

646 У30/АР4кр газ шығынын реттеуіш Регулятор расхода газа У30/АР4кр ЗЦП шт 4 21,000.00                 84,000.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

647
25/16/140 Т5К10 кесінді сүргілеу жəне 
майысқан кертікті кескіш 

резец  строгальный отрезной и прорезной 
изогнутый 25/16/140 Т5К10

ЗЦП шт 25 1,990.68                   49,767.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

648
50/32/400 Т14К8 кесінді сүргілеу жəне 
майысқан кертікті кескіш 

резец  строгальный отрезной и прорезной 
изогнутый 50/32/400 Т14К8

ЗЦП шт 40 934.92                      37,396.80               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

649
40/32/340 Т14К8 майысқан таза кең 
сүргілеу кескіші

резец  строгальный чистовой широкиий изогнутый 
40/32/340 Т14К8

ЗЦП шт 50 9,538.94                   476,947.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

650 25/16/140 ВК8 кесінді кескіш резец отрезной  25/16/140 ВК8 ЗЦП шт 50 826.80                      41,340.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

651 25/16/140 Т5К10 кесінді кескіш резец отрезной  25/16/140 Т5К10 ЗЦП шт 50 826.80                      41,340.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

652
25/16/140 Т5К10  қайырылған өтпелі 
тіректі кескіш

резец проходной упорный  отогнуый 25/16/140 
Т5К10

ЗЦП шт 100 1,152.22                   115,222.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

653
40/32/200 Т14К18 қайырылған өтпелі 
тіректі кескіш

резец проходной упорный  отогнуый 40/32/200 
Т14К18

ЗЦП шт 100 4,112.80                   411,280.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

654
25/16/140 Т5К10  майысқан өтпелі 
тіректі кескіш 

резец проходной упорный изогнутый 25/16/140 
Т5К10

ЗЦП шт 50 940.22                      47,011.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

655

25/16/140 Т14К8 өтпелі саңылауларға 
арналған кеңейжону кескіші

резец расточные для сквозных отверстий 25/16/140 
Т14К8

ЗЦП шт 50 1,046.22                   52,311.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

656

25/16/140 Т5К10 өтпелі саңылауларға 
арналған кеңейжону кескіші

резец расточные для сквозных отверстий 25/16/140 
Т5К10

ЗЦП шт 50 1,155.40                   57,770.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

657
25/16/140 T5K6 саңылауларына 
арналған сыққыш кескіш 

резец расточный для глухих отверстий 25/16/140 
Т5К6

ЗЦП шт 50 5,000.00                   250,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

658

25/16/140 Т14К8 ішкі тропециялық оң 
бұрандаға арналған бұрандалы кескіш

резец резьбовой для внутренней тропецеидальной 
резьбы прав. 25/16/140 Т14К8

ЗЦП шт 50 5,298.94                   264,947.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

659

25/16/140 Т5К10 ішкі тропециялық оң 
бұрандаға арналған бұрандалы кескіш

резец резьбовой для внутренней тропецеидальной 
резьбы прав. 25/16/140 Т5К10

ЗЦП шт 50 1,152.22                   57,611.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

660

25/16/140 Т5К10 сыртқы өлшемдік 
бұрандаға арналған бұрандалы кескіш

резец резьбовой для наружной метрической резьбы 
25/16/140 Т5К10

ЗЦП шт 50 922.20                      46,110.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

661

25/16/200 Т14К8 сыртқы өлшемдік 
бұрандаға арналған бұрандалы кескіш

резец резьбовой для наружной метрической резьбы 
25/16/200 Т14К8

ЗЦП шт 50 3,178.94                   158,947.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

662
25/16/140 Т14К8 сүргілеу тіліктеу 
кескіші 

резец строгальные подрезные  25/16/140 Т14К8 ЗЦП шт 40 4,768.94                   190,757.60             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

663
25/16/140 Т5К10 сүргілеу тіліктеу 
кескіші 

резец строгальные подрезные  25/16/140 Т5К10 ЗЦП шт 50 1,990.68                   99,534.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

664
д. 3  артқы жағы цилиндрлі шиыршық 
бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
д.3

ЗЦП шт 50 60.42                        3,021.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

665
д. 4  артқы жағы цилиндрлі шиыршық 
бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
д.4

ЗЦП шт 50 44.52                        2,226.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

666
д. 5  артқы жағы цилиндрлі шиыршық 
бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
д.5

ЗЦП шт 50 57.88                        2,893.80                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

667
д. 6  артқы жағы цилиндрлі шиыршық 
бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
д.6

ЗЦП шт 50 167.48                      8,374.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

668
д. 18,5  артқы жағы цилиндрлі 
шиыршық бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком 
д.18,5

ЗЦП шт 2 1,643.00                   3,286.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

669
Ø65 тез кесетін болат, цилиндрлік 
артқы ілмегі бар  шиыршық бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим 
хвостовиком,быстрорежущая сталь   Ø65

ЗЦП шт 1 15,900.00                 15,900.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

670
Ø70 тез кесетін болат, цилиндрлік 
артқы ілмегі бар  шиыршық бұрғы

Сверло спиральное с цилиндрическим 
хвостовиком,быстрорежущая сталь   Ø70

ЗЦП шт 1 18,550.00                 18,550.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

671 д 14 металл бойынша бұрғы сверло по металлу д 14 ЗЦП шт 3 1,643.00                   4,929.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

672 Сепаратор Сепаратор ЗЦП шт 1 28,300.00                 28,300.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

673

ESAB дəнекерлеу жартылай 
автоматына PSF 405/510W 
(0458464883) соплосы

Сопло PSF 405/510W (0458464883) на сварочный 
полуавтомат ESAB

ЗЦП шт 12 4,818.84                   57,826.08               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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674

GAS NOZZLE PMT 42 (MMT42, 
PMT52W, MMT52W) + 
INSUL.BUSH KEMPPI 4307070 газ  
соплосы

Сопло газовое GAS NOZZLE PMT 42 
(MMT42,PMT52W,MMT52W)+INSUL.BUSH 
KEMPPI 4307070

ЗЦП шт 30 4,415.96                   132,478.80             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

675
қол жетекті станокты болат айналмалы 
іскенже 

тиски станочные  с ручным приводом стальные 
поворотные 

ЗЦП шт 4 55,650.00                 222,600.00             май шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

676
750 электр құралдарына арналған 
6х9х15мм бұрышты щеткалар 

Угольные щетки для электроинструментов  750 
6х9х15мм

ЗЦП шт 50 1,303.80                   65,190.00               май шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

677
1600 электр құралдарына арналған 
7х11х18 мм бұрышты щеткалар 

Угольные щетки для электроинструментов 1600 
7х11х18мм

ЗЦП шт 50 1,630.28                   81,514.00               май шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

678
2000 электр құралдарына арналған 
7х17х17мм  бұрышты щеткалар 

Угольные щетки для электроинструментов 2000 
7х17х17мм

ЗЦП шт 50 1,778.68                   88,934.00               май шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

679
ДЭН 7,5Ш-ОР сығымдағышқа 
ЭФВ120/65 ауа сүзгісі 

Фильтр воздушный ЭФВ120/65  на компрессор 
ДЭН 7,5Ш-ОР

ЗЦП шт 1 8,000.00                   8,000.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

680
ДЭН 7,5Ш-ОР сығымдағышқа 
арналған май сүзгісі

Фильтр масляный на компрессор ДЭН 7,5Ш-ОР ЗЦП шт 1 31,572.10                 31,572.10               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

681

д. 12 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 12

ЗЦП шт 5 1,672.68                   8,363.40                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

682

д. 14 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 14

ЗЦП шт 5 1,672.68                   8,363.40                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

683

д.16 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 16

ЗЦП шт 5 1,672.68                   8,363.40                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

684

д. 25 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 25

ЗЦП шт 5 2,838.68                   14,193.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

685

д. 30 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 30

ЗЦП шт 5 6,018.68                   30,093.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

686

д. 32 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 32

ЗЦП шт 5 4,958.68                   24,793.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

687

д. 36 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 36

ЗЦП шт 5 7,078.68                   35,393.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

688

д. 40 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 40

ЗЦП шт 5 8,138.68                   40,693.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

689

д. 45 артқы жағы конусты қатты 
қорытпа тілімшелермен жабдықталған 
сына жонғыш 

Фреза шпоночная с коническим хвост.оснащенная 
твердосплавными пластинками д 45

ЗЦП шт 5 10,364.68                 51,823.40               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

690 д. 2 орталандырғыш бұрғылар Центровачные сверла д.2 ЗЦП шт 10 700.00                      7,000.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

691 д. 4 орталандырғыш бұрғылар Центровачные сверла д.4 ЗЦП шт 10 1,000.00                   10,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

692 д.6 орталандырғыш бұрғылар Центровачные сверла д.6 ЗЦП шт 10 259.70                      2,597.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

693
ВA47-63 1P/25A автоматты 
ажыратқышы 

Автоматический выключатель ВА47-63 1Р/25А ЗЦП шт 50 397.50                      19,875.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

694 ATВ-3 тоқтан шығу адаптері Адаптер токового выхода АТВ-3 ЗЦП шт. 2 43,725.00                 87,450.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

695 7 А/сағ ҮҚК арналған аккумулятор Аккумулятор для ИБП  7 А/ч ЗЦП шт 30 3,577.50                   107,325.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

696 1,5 А/сағ аккумуляторлық батарея Аккумуляторная батарея 1,5 А/ч ЗЦП шт 20 4,269.68                   85,393.60               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

697 4,5 А/сағ аккумуляторлық батарея аккумуляторная батарея 4,5 А/ч ЗЦП шт 40 4,269.68                   170,787.20             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

698 7,5 А/сағ аккумуляторлық батарея аккумуляторная батарея 7,5 А/ч ЗЦП шт 40 4,332.22                   173,288.80             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

699 LR14 1,5v батарейкасы батарейка 1,5 V LR14 ЗЦП шт 40 535.30                      21,412.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

700 6F22 9V «крона» батарейкасы Батарейка 6F22 9V  «крона» ЗЦП шт 61 649.78                      39,636.58               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

701 AA/ LR6 «саусақты» батарейкасы Батарейка AA/ LR6 «пальчиковая» ЗЦП шт 349 62.54                        21,826.46               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

702 AA/R03 «шынашақты» батарейкасы Батарейка AAА/R03 «мизинчиковая» ЗЦП шт 264 62.54                        16,510.56               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

703
Электрондық мегаомметрге арналған 
батарея

Батарея на электронный мегаомметр ЗЦП шт 2 6,842.33                   13,684.66               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

704

Аккумуляторлы саусақты қайта 
зарядталатын АА түріндегі 
батарейкалар Қуат алу элементі

Элемент питания Аккумуляторные  пальчиковые 
перезаряжаемые батарейки типа АА

ЗЦП шт 16 4,452.00                   71,232.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

705

С2000БКИ өрт-күзет дабыл берудің 
индикациясын бақылау блогы 

Блок контроля индикации охрано-пожарной 
сигнализации С2000БКИ

ЗЦП шт 2 37,481.60                 74,963.20               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

706 4А-12В қуат алу блогы Блок питания 4А-12В ЗЦП шт 10 10,600.00                 106,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

707 AC/DC импульстік қуат алу блогы блок питания AC/DC импульсный ЗЦП шт 10 18,550.00                 185,500.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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708
Sitop Smart 5A Simatic S7-300 қуат алу 
блогы

Блок питания Sitop Smart 5A Simatic S7-300. ЗЦП шт. 2 84,000.00                 168,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

709 ылғалға төзімді қуат алу блогы Блок питания влагостойкий ЗЦП шт. 20 6,500.00                   130,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

710

8-модульді құрылғыларды сырттай 
орнатуға арналған ЩРН-П-8 мөлдір 
қақпағы бар бокс

Бокс с прозрачной крышкой ЩРН-П-8 для 
наружной уст-ки 8-модульных устройств 

ЗЦП шт 5 2,312.00                   11,560.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

711 IР 16 арналы бейне тіркегіш Видеорегистратор IР 16-канальный ЗЦП шт. 2 77,700.00                 155,400.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

712 Штепсель ашасы вилка штепсельная ЗЦП шт 12 160.00                      1,920.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

713 ВФМ-3 вольтамперфазометр Вольтамперфазометр ВФМ-3 ЗЦП шт 1 354,000.00               354,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

714
Ашық өткізгіштің 1 батырмалы 
ажыратқышы  

Выключатель открытой проводки 1-х клавишный ЗЦП шт 20 508.80                      10,176.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

715
Ашық өткізгіштің 2 батырмалы 
ажыратқышы  

Выключатель открытой проводки 2-х клавишный ЗЦП шт 20 508.80                      10,176.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

716
Жасырын өткізгіштің 1 батырмалы 
ажыратқышы  

Выключатель скрытой проводки 1-х клавишный ЗЦП шт 20 508.80                      10,176.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

717
Жасырын өткізгіштің 2 батырмалы 
ажыратқышы  

Выключатель скрытой проводки 2-х клавишный ЗЦП шт 20 614.80                      12,296.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

718
Қысым сезгіш құрылғысы 
(салыстырып тексерілген) 

Датчики давления   (поверенный) ЗЦП шт 20 26,500.00                 530,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

719 30 см динрейка Динрейка 30см ЗЦП шт 19 139.00                      2,641.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

720 Бейне тіркеуішке арналған қатты диск Жесткий диск  для видеорегистратора ЗЦП шт 10 41,340.00                 413,400.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

721 РЗУ 420 орнату құрылғысы Задающее устройство РЗУ420 ЗЦП шт. 1 46,800.00                 46,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

722 Түтін өрт хабарландырушы Извещатель дымовой пожарный ЗЦП шт 100 1,517.92                   151,792.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

723
ИО 102-20/Б2П магнит байланысты 
хабарландырушы

извещатель Магнитокантактный ИО 102-20/Б2П ЗЦП шт 20 1,400.00                   28,000.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

724 Қол, батырмалы өрт  хабарландырушы Извещатель пожарный ручной, кнопочный ЗЦП шт 50 932.80                      46,640.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

725 ҮҚК үздіксіз қуат алу көзі Источник бесперебойного питания ИБП ЗЦП шт. 2 174,310.00               348,620.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

726 ҮҚК үздіксіз қуат алу көзі Источник бесперебойного питания ИБП ЗЦП шт. 5 26,700.00                 133,500.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

727 2200кВА үздіксіз қуат алу көздері Источник бесперебойного питания 2200кВА ЗЦП шт 10 44,626.00                 446,260.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

728 800кВА үздіксіз қуат алу көздері Источник бесперебойного питания 800кВА ЗЦП шт 10 16,124.72                 161,247.20             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

729 3x1,5мм2 NYM кəбілі Кабель NYM 3x1,5мм2 ЗЦП м 80 280.90                      22,472.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

730 5x1,5мм2 NYM кəбілі Кабель NYM 5x1,5мм2 ЗЦП м 74 351.92                      26,042.08               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

731 АПвПуг 1*120/95-20 кВ кəбілі Кабель АПвПуг 1*120/95-20 кВ ЗЦП м 500 5,060.00                   2,530,000.00          январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

732 ВВГ 4х10+1х2,5 кəбілі Кабель ВВГ 4х10+1х2,5 ЗЦП м 100 1,475.00                   147,500.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

733 ВВГ-3х1,5 кəбілі Кабель ВВГ-3х1,5 ЗЦП м 1000 134.62                      134,620.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

734 ВВГ-3х2,5 кəбілі Кабель ВВГ-3х2,5 ЗЦП м 1000 213.06                      213,060.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

735 ВВГ-4х2,5 кəбілі Кабель ВВГ-4х2,5 ЗЦП м 500 313.76                      156,880.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

736 КВВГ 5х1,5 кəбілі Кабель КВВГ 5х1,5 ЗЦП м. 500 228.36                      114,180.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

737 КГ 2х2,5 кəбілі Кабель КГ 2х2,5 ЗЦП м 100 300.00                      30,000.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

738 КГ 4х10 кəбілі Кабель КГ 4х10 ЗЦП м 100 1,231.00                   123,100.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

739 КГ 4х4 кəбілі Кабель КГ 4х4 ЗЦП м 150 531.00                      79,650.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

740 КСПВнг 4*0,5 кəбілі Кабель КСПВнг 4*0,5 ЗЦП шт 1500 75.00                        112,500.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

741 КСПВнг 8*0,5 кəбілі Кабель КСПВнг 8*0,5 ЗЦП шт 1500 115.00                      172,500.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

742 РПШ 10х1,5 кəбілі Кабель РПШ 10х1,5 ЗЦП м 100 1,127.00                   112,700.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

743 КГ 1*35 дəнеке кəбілі Кабель сварочный КГ 1*35 ЗЦП м 1190 1,235.96                   1,470,792.40          февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

744 FTP желілік кəбіл Кабель сетевой FTP ЗЦП м. 1525 113.56                      173,179.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

745 Телефон кəбілі (ШТЛП) Кабель телефонный (ШТЛП) ЗЦП м. 200 26.50                        5,300.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

746 ТППэп 50х2х0,4 кəбілі Кабель ТППэп 50х2х0,4 ЗЦП м. 250 879.22                      219,805.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

747 IP КАМЕРАСЫ КАМЕРА IP ЗЦП шт. 25 34,000.00                 850,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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748
 PTZ IР мегапиксельді айналмалы 
камера

камера Мегапиксельная поворотная PTZ IР ЗЦП шт. 2 201,000.00               402,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

749 Simatic S7-300 үшін жады картасы Карта памяти для Simatic S7-300 ЗЦП шт. 1 83,800.00                 83,800.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

750 Simatic S7-400 үшін жады картасы Карта памяти для Simatic S7-400 ЗЦП шт. 1 205,400.00               205,400.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

751 8-портты желілік коммутатор коммутатор 8-портовый cетевой ЗЦП шт. 10 9,340.00                   93,400.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

752 PoE 8-портты коммутатор коммутатор 8-портовый PoE  ЗЦП шт 2 28,832.00                 57,664.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

753 ПМЛ 40А 380В контактор Контактор ПМЛ 40А 380В ЗЦП шт 10 32,210.00                 322,100.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

754 ПМЛ 100А 380В түріндегі контактор Контактор типа ПМЛ 100А 380В ЗЦП шт 10 12,720.00                 127,200.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

755 ПМЛ 125А 380В түріндегі контактор Контактор типа ПМЛ 25А 380В ЗЦП шт 20 24,126.00                 482,520.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

756 ПМЛ 63А 380В түріндегі контактор Контактор типа ПМЛ 63А 380В ЗЦП шт 10 8,745.00                   87,450.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

757 Сигнал-20 ӨКД мекенжай контроллері Контроллер адресный ОПС Сигнал-20 ЗЦП шт 5 17,790.00                 88,950.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

758
2 сəулелі өрт-күзет дабылының 
адресті емес контроллері

контроллер неадресный охрано-пожарной 
сигнализации 2-х лучевой

ЗЦП шт 5 20,988.00                 104,940.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

759
4 сəулелі өрт-күзет дабылының 
адресті емес контроллері

контроллер неадресный охрано-пожарной 
сигнализации 4-х лучевой

ЗЦП шт 5 22,116.90                 110,584.50             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

760
16 сəулелі өрт-күзет дабылының 
адресті емес контроллері

контроллер неадресный охрано-пожарной 
сигнализации 16-х лучевой

ЗЦП шт 5 31,800.00                 159,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

761
24 сəулелі өрт-күзет дабылының 
адресті емес контроллері

контроллер неадресный охрано-пожарной 
сигнализации 24-х лучевой

ЗЦП шт 5 33,708.00                 168,540.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

762 100х100х50 таратушы қорап Коробка распределительная 100х100х50 ЗЦП шт. 20 455.00                      9,100.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

763 200х140х75 таратушы қорап Коробка распределительная 200х140х75 ЗЦП шт. 10 1,420.00                   14,200.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

764 IMT 35122 таратушы қорап Коробка распределительная IMT 35122 ЗЦП шт 50 230.55                      11,527.50               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

765 КМ-209 таратушы қорап Коробка распределительная КМ-209 ЗЦП шт 50 344.35                      17,217.50               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

766 Телефон қорабы Коробка телефонная ЗЦП шт. 100 166.00                      16,600.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

767 КРПТ-10 таратушы телефон қорабы Коробка телефонная распределительная КРПТ-10 ЗЦП шт. 10 2,555.00                   25,550.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

768 11-102 орнату қорабы Коробка установочная 11-102 ЗЦП шт 50 63.00                        3,150.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

769 11-Л-90 орнату қорабы Коробка установочная 11-Л-90 ЗЦП шт 80 107.00                      8,560.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

770

ЩРВ-П-8 модульды бірікт. 
пластикалық корпус (222 * 208 * 102)

Корпус пластиковый ЩРВ-П-8 модулей встр. 
(222*208*102) 

ЗЦП шт 5 2,312.00                   11,560.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

771 15W/Е27 жарық диодты шам Лампа светодиодная 15W/Е27 ЗЦП шт 300 1,000.00                   300,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

772 0-25 кг/см2 оттегі манометрі Манометр кислородный 0-25 кг/см2 ЗЦП шт 25 1,287.90                   32,197.50               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

773 0-250 кг/см2 оттегі манометрі Манометр кислородный 0-250 кг/см2 ЗЦП шт 25 1,287.90                   32,197.50               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

774 0-6 кг/см2 пропан манометрі Манометр пропановый 0-6 кг/см2 ЗЦП шт 50 1,287.90                   64,395.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

775

Толтырғышы бар техникалық 
манометр (салыстырып тексерілген)

Манометр технический  с наполнителем (поверенный) ЗЦП шт. 10 15,750.00                 157,500.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

776 0-10 кг/м² техникалық манометрі Манометр технический 0-10кг/м² ЗЦП шт 9 10,377.40                 93,396.60               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

777 Мегаомметр Мегаомметр ЗЦП шт 2 73,000.00                 146,000.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

778 Д. 10 оқшауланған металл тұтқыш металлорукав  изолированный д 10 ЗЦП м 200 153.00                      30,600.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

779 Д. 15 оқшауланған металл тұтқыш металлорукав изолированный д 15 ЗЦП м 200 190.00                      38,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

780 Etnernet модулі Модуль Etnernet ЗЦП шт. 2 24,500.00                 49,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

781
SM331 ұқсас дабылдарды  енгізу 
модулі. Simatic  S7-300

Модуль ввода аналоговых сигналов SM331. Simatic 
S7-300. 

ЗЦП шт. 2 341,850.00               683,700.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

782
МВ110-8А ұқсас дабылдарды енгізу 
модулі 

модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А ЗЦП шт 5 40,280.00                 201,400.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

783

3КВТП -10 -150/240(Б)  қағаз 
оқшаулауы бар кəбілдерге арналған 
шеткі муфта

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией 
3КВТП -10 -150/240(Б)

ЗЦП шт 10 18,000.00                 180,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

784

3КВТП -10 -70/120(Б) қағаз 
оқшаулауы бар кəбілдерге арналған 
шеткі муфта

Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией 
3КВТП -10 -70/120(Б)

ЗЦП шт 10 13,000.00                 130,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

785

ПКВТО-10 -150/240(Б) тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған шеткі муфта

Муфта концевая для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена ПКВТО -10 -150/240(Б)

ЗЦП шт 12 7,500.00                   90,000.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

26
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786

ПКВТО-10 -70/120(Б) тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған шеткі муфта

Муфта концевая для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена ПКВТО -10 -70/120(Б)

ЗЦП шт 12 6,500.00                   78,000.00               январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

787

ААБл түріндегі кəбілдерге арналған 
12/3х150*240 жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная 12/3х150*240 для кабелей 
типа ААБл

открытый конкурс шт 60 79,500.00                 4,770,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

788

ААБл түріндегі кəбілдерге арналған 
12/3х70-120 жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная 12/3х70-120 для кабелей 
типа ААБл

открытый конкурс шт 40 74,200.00                 2,968,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

789

ПСТО -10*95/240 GPH тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған 
жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена ПСТО -10*95/240 GPH 

открытый конкурс шт 20 15,500.00                 310,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

790

12/1х120-240/А35-155 10 кВ тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған 
жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 12/1х120-240/А35-155 10 кВ

открытый конкурс шт 40 58,000.00                 2,320,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

791

12/1х70-150/А35-155 10 кВ тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған 
жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 12/1х70-150/А35-155 10 кВ

открытый конкурс шт 40 55,000.00                 2,200,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

792

24/1х120-240/А35-155 20 кВ тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған 
жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 24/1х120-240/А35-155 20 кВ

открытый конкурс шт 40 68,000.00                 2,720,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

793

24/1х70-150/А35-155 20 кВ тігілген 
полиэтиленнен жасалған оқшаулауы 
бар кəбілдерге арналған 
жалғастырғыш муфта

Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из 
сшитого полиэтилена 24/1х70-150/А35-155 20 кВ

открытый конкурс шт 40 66,000.00                 2,640,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

794
Маяк-КП түріндегі сəулелі-дыбыстық 
хабарлағыш

Оповещатель свето-звуковой типа Маяк-КП ЗЦП шт 30 2,288.54                   68,656.20               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

795
Hikvision DS-1h18s/E пассивті 
қабылдағыш таратқышы

Пассивный приемо-передатчик Hikvision DS-1H18S/E ЗЦП комплект 20 1,747.00                   34,940.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

796

КРУ-2-10-2005TR толық жинақтауға 
ТК арналған сақтандырғыш 

предохранитель для ТН доукомплектация КРУ-2-10-
2005TR

ЗЦП шт 20 20,000.00                 400,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

797

КРУ-2-6-2005TR толық жинақтауға 
ТК арналған сақтандырғыш 

предохранитель для ТН доукомплектация КРУ-2-6-
2005TR

ЗЦП шт 20 20,000.00                 400,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

798
Pt100-ден 4-20 мА-ға температура 
түрлендіргіші 

Преобразователь температуры с Pt100 на 4-20 мА ЗЦП шт. 10 9,700.00                   97,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

799
ПЭА В202 электр акустикалық 
түрлендіргіш 

преобразователь электроакустический ПЭА В202 ЗЦП пар 2 97,400.00                 194,800.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

800 Кернеу түрлендіргіші Преобрразователь напряжения ЗЦП шт. 10 17,950.00                 179,500.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

801 М 1*1,5 мыс сымы Провод медный М 1*1,5 ЗЦП м 1765 63.60                        112,254.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

802 ШВВП 2х0,75 сымы Провод ШВВП 2х0,75 ЗЦП м. 1000 66.25                        66,250.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

803
С2000М өрт-күзет дабыл жүйесінің 
контроллер пульті 

Пульт контроллер системы охрано-пожарной 
сигнализации С2000М

ЗЦП шт 4 48,467.44                 193,869.76             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

804
Бейне камераларына арналған BNC18 
ажыратқышы 

Разъем BNC18 для видеокамер ЗЦП шт. 20 73.00                        1,460.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

805 RG-11 ажыратқышы Разъем RG-11 ЗЦП шт. 500 12.00                        6,000.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

806 RG-45 ажыратқышы Разъем RG-45 ЗЦП шт. 500 27.00                        13,500.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

807
Клеммаға арналған 2,1*5,5 штекер 
қуат алу ажыратқышы

Разъем питания штекер 2,1х5,5 под клемму ЗЦП шт. 25 80.00                        2,000.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

808 ИПД-4,5 кОм үшін резистор Резистор для ИПД-4,5 кОм ЗЦП шт 500 200.00                      100,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

809 ИПД-7,5 кОм үшін резистор Резистор для ИПД-7,5 кОм ЗЦП шт 500 200.00                      100,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

810
10кВ 3НОЛП түріндегі КТ үшін 
резистор 

Резистор для ТН типа 3НОЛП 10кВ ЗЦП шт 50 200.00                      10,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

811 Апталық цифрлы уақыт релесі  реле времени недельное цифровое ЗЦП шт 5 16,960.00                 84,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

812 Zelio logic логикалық релесі реле логическое Zelio logic ЗЦП шт 5 95,400.00                 477,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

813 0,4кВ үш фазалы кернеу релесі реле напряжения 0,4кВ трехфазные ЗЦП шт 10 15,158.00                 151,580.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

814 220В АC аралық реле реле промежуточное 220В AC ЗЦП шт 30 1,767.02                   53,010.60               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

815 220В DC аралық реле реле промежуточное 220В DC ЗЦП шт 30 1,767.02                   53,010.60               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

816 Ашық сымның розеткасы 1 орынды  Розетка открытой проводки 1 мест ЗЦП шт 20 259.70                      5,194.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

817 Ашық сымның розеткасы 2 орынды Розетка открытой проводки 2 мест ЗЦП шт 20 826.80                      16,536.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

818 gprs роутері роутер gprs ЗЦП шт 2 78,440.00                 156,880.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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819 ЯРВ 100 A 6223 түріндегі ажыратпа Рубильник типа ЯРВ 100 А 6223 ЗЦП шт 2 15,582.00                 31,164.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

820
150Вт жарық диодты өнеркəсіптік 
аспалы шамшырақ 

светильник светодиодный 150Вт подвесной 
промышленный

ЗЦП шт 50 17,324.64                 866,232.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

821
180Вт жарық диодты өнеркəсіптік 
аспалы шамшырақ 

светильник светодиодный 180Вт подвесной 
промышленный

ЗЦП шт 40 33,761.00                 1,350,440.00          февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

822
Қуаты 100 Вт жарықдиодты шырақ 
шам

Светильник светодиодный мощностью 100Вт ЗЦП шт 20 28,490.00                 569,800.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

823
Қозғалыс сезгі құрылғысы бар 15 Вт 
жарық диодты шамшырақ 

Светильник светодиодный мощностью 15Вт с 
датчиком движения 

ЗЦП шт 30 11,990.00                 359,700.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

824
Қуаты 36 Вт жарық диодты 
шамшырақ 1200х210х40

Светильник светодиодный мощностью 36 Вт 
1200х210х40

ЗЦП шт 30 4,452.00                   133,560.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

825
Қуаты 36 Вт жарық диодты 
шамшырақ 595х595х18

Светильник светодиодный мощностью 36 Вт 
595х595х18

ЗЦП шт 30 6,890.00                   206,700.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

826 CEN-100-36 жарық диодты драйвер Светодиодный драйвер CEN-100-36 ЗЦП шт 4 2,200.00                   8,800.00                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

827 Смартфон Смартфон ЗЦП шт. 3 47,200.00                 141,600.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

828 12В «Шығу» көрсеткіш таблосы Табло указательное "Выход" 12В ЗЦП шт 30 1,565.62                   46,968.60               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

829 Телефон аппараты Телефонный аппарат ЗЦП шт. 20 15,150.00                 303,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

830
Pt-100 кедергінің термиялық 
түрлендіргіші

термопреобразователь сопротивления    Pt-100 ЗЦП шт 10 8,268.00                   82,680.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

831
220/200В бөлгіш БҚК 
трансформаторы   

трансформатор ОСМ разделительный 220/200В ЗЦП шт 5 23,185.38                 115,926.90             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

832 d20/10 термошөгу түтігі Трубка термоусаживающая d20/10 ЗЦП м 100 450.00                      45,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

833 10кВ жоғары кернеу көрсеткіші Указатель высокого напряжения 10кВ ЗЦП шт 12 59,143.00                 709,716.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

834
1000 В жоғары қондырғыларда 
фазалау үшін кернеу көрсеткіші

Указатель напряжения для фазировки в установках 
выше 1000 В

ЗЦП шт 2 6,994.48                   13,988.96               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

835 ФР7 түріндегі фото релесі Фото реле типа ФР7 ЗЦП шт 20 15,916.00                 318,320.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

836
Алюкобонд Алюкобонд ЗЦП м2 130 4,452.00                   578,760.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

837
кл В15  сульфатқа төзімді М 200 бетон Бетон М 200 сульфатостойки кл В15 ЗЦП м3 6 15,368.94                 92,213.64               март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

838
БР жиектемесі (100*30*15) Бордюр БР (100*30*15 ) ЗЦП шт 171 1,749.00                   299,079.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

839 Жиек (100*20*8) Поребрик  (100*20*8) ЗЦП шт 200 954.00                      190,800.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

840
Табиғи ұсақтас Дресва открытый конкурс м3 880.1 1,696.00                   1,492,649.60          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

841
Ірі құм Песок крупный открытый конкурс м3 1338 2,035.20                   2,723,097.60          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

842
Ұсақ құм песок мелкий ЗЦП м3 100 1,982.20                   198,220.00             март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

843
20х40 ұсақ тас Щебень 20х40 ЗЦП м3 437.8 3,657.00                   1,601,034.60          март Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

844
12х4х3-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 12х4х3-Т открытый конкурс шт 30 5,406.00                   162,180.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

845
24х3х6-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 24х3х6-Т открытый конкурс шт 12 15,000.00                 180,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

846
24х4х6-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 24х4х6-Т открытый конкурс шт 12 10,388.00                 124,656.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

847
6х3х3-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 6х3х3-Т открытый конкурс шт 73 6,131.04                   447,565.92             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

848
9х3х3-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 9х3х3-Т открытый конкурс шт 58 6,254.00                   362,732.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

849
9х3х6-Т ФБҚ блогы Блок ФБС 9х3х6-Т открытый конкурс шт 71 9,000.00                   639,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

850
КО6 тірек шығыршығы Кольцо опорное КО-6 открытый конкурс шт 152 4,664.00                   708,928.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

851
КС 10.9 қабырғалы шығыршық Кольцо стеновое КС 10.9 открытый конкурс шт 54 10,017.00                 540,918.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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852
КС 7.3 қабырғалы шығыршық Кольцо стеновое КС 7.3 открытый конкурс шт 123 6,572.00                   808,356.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

853
КС 7.6 қабырғалы шығыршық Кольцо стеновое КС 7.6 открытый конкурс шт 20 7,950.00                   159,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

854 КС 7.9 қабырғалы шығыршық Кольцо стеновое КС 7.9 открытый конкурс шт 1 11,660.00                 11,660.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

855
Л 10-8 науасы Лоток Л 10-8 открытый конкурс шт 24 78,440.00                 1,882,560.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

856
Л 11-8 науасы Лоток Л 11-8 открытый конкурс шт 17 105,000.00               1,785,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

857
Л 6-5/2 науасы Лоток Л 6-5/2 открытый конкурс шт 25 50,000.00                 1,250,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

858
Л 7-8 науасы Лоток Л 7-8 открытый конкурс шт 15 68,900.00                 1,033,500.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

859
ПО-2 тақта Плита опорная ПО-2 открытый конкурс шт 59 15,900.00                 938,100.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

860
П 11-8 тақта Плита П 11-8 открытый конкурс шт 24 25,970.00                 623,280.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

861
П 17-3 тақта Плита П 17-3 открытый конкурс шт 17 62,000.00                 1,054,000.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

862
П 8-3 тақта Плита П 8-3 открытый конкурс шт 25 10,000.00                 250,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

863
П 8-8 тақта Плита П 8-8 открытый конкурс шт 15 19,080.00                 286,200.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

864
ПН 10.1 тақта Плита ПН 10.1 открытый конкурс шт 13 11,448.00                 148,824.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

865
ПП 10.1 тақта Плита ПП 10.1 открытый конкурс шт 37 11,448.00                 423,576.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

866
ПП 10.2 тақта Плита ПП 10.2 открытый конкурс шт 19 9,328.00                   177,232.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

867
ПТ 300.120.12-15 тақта Плита ПТ 300.120.12-15 открытый конкурс шт 64 26,818.00                 1,716,352.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

868
ПТ 300.150.14-15 тақта Плита ПТ 300.150.14-15 открытый конкурс шт 76 34,980.00                 2,658,480.00          январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

869 Түрі Т  полимерлі люк Люк полимерный тип Т ЗЦП шт 9 16,430.00                 147,870.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

870

Түрі Л шойын люк топсамен жəне 
құлыппен

Люк чугунный Тип Л с шарниром и замком открытый конкурс шт 25 29,680.00                 742,000.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

871

Түрі Т шойын люк топсамен жəне 
құлыппен

Люк чугунный Тип Т с шарниром и замком открытый конкурс шт 192 68,900.00                 13,228,800.00        январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

872 Минералды мақталы тігілген маттар Маты минераловатные прошивные ЗЦП м3 123.8 15,722.98                 1,946,504.92          март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

873
Кафельге арналған желім клей для кафеля ЗЦП кг 3000 33.91                        101,730.00             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

874
Ротгипс ротгипс ЗЦП кг 1500 72.08                        108,120.00             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

875
Құрғақ құрылыс қоспасы Смесь сухая строительная ЗЦП кг 1000 57.24                        57,240.00               февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

876
Д 20 М-400 цементі Цемент М-400 Д 20 ЗЦП тн 17 28,090.00                 477,530.00             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

877
Финишті бітеме шпатлевка финишная ЗЦП кг 1000 65.72                        65,720.00               февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

878

Автомобиль бояуы (белая ночь
ақ түн)

Автомобильная краска (белая ночь) ЗЦП кг 15 4,757.28                   71,359.20               февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

879
Автомобиль бояуы (сары) Автомобильная краска (желтая) ЗЦП кг 50 4,757.28                   237,864.00             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года
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880
Автомобиль бояуы (жасыл) Автомобильная краска (зеленая) ЗЦП кг 15 4,015.28                   60,229.20               февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

881
Автомобиль бояуы (қызыл) Автомобильная краска (красная) ЗЦП кг 30 4,757.28                   142,718.40             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

882
Автомобиль бояуы (қызғылт сары) Автомобильная краска (оранжевая) ЗЦП кг 50 4,757.28                   237,864.00             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

883
Автомобиль бояуы (сұр) Автомобильная краска (серая) ЗЦП кг 40 3,379.28                   135,171.20             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

884
Автомобиль бояуы (қара) Автомобильная краска (черная) ЗЦП кг 40 3,379.28                   135,171.20             февраль Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

885 ВД-40 аэрозольды əмбебап құралы аэрозольное универсальное средство ВД-40 ЗЦП бал. 15 1,620.00                   24,300.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

886   диэлектрлік бүйір кескіштер бокорезы диаэлектрические ЗЦП шт 10 6,984.00                   69,840.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

887
Кеспе тас (толқын) Брусчатка (волна) ЗЦП м2 60 3,190.00                   191,400.00             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

888
Кеспе тас (кірпіш) Брусчатка (кирпич) ЗЦП м2 18 2,890.00                   52,020.00               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

889
Кеспе тас (кəрез) Брусчатка (соты) ЗЦП м2 10 3,790.00                   37,900.00               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

890 150 сылақшы білікшесі Валик малярный 150 ЗЦП шт 654 385.84                      252,339.36             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

891 200 сылақшы білікшесі Валик малярный 200 ЗЦП шт 100 481.24                      48,124.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

892 250 сылақшы білікшесі Валик малярный 250 ЗЦП шт 330 255.46                      84,301.80               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

893 12 л мырышталған шелек ведро оцинкованное  12 л ЗЦП шт 133 895.70                      119,128.10             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

894 Сыпырғыш веник ЗЦП шт 309 848.00                      262,032.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

895 12 капрон жіп Веревка капроновая 12 ЗЦП м 220 155.00                      34,100.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

896 Ø16мм сақтандырғыш жіп Веревка страховочная Ø 16мм ЗЦП м 20 901.00                      18,020.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

897 Аша вилы ЗЦП шт 12 2,000.00                   24,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

898 Жанарғыға арналған баллондағы газ Газ в баллончиках для горелок ЗЦП бал. 254 350.00                      88,900.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

899 100 мм шеге Гвозди 100 мм ЗЦП кг 100 366.76                      36,676.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

900 120 мм шеге Гвозди 120 мм ЗЦП кг 100 366.76                      36,676.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

901 30 мм шеге Гвозди 30мм ЗЦП кг 50 430.00                      21,500.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

902 50 мм шеге Гвозди 50мм ЗЦП кг 50 376.30                      18,815.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

903 70 мм шеге Гвозди 70 мм ЗЦП кг 50 366.76                      18,338.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

904 90 мм шеге Гвозди 90 мм ЗЦП кг 50 366.76                      18,338.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

905 5 м. геодезиялық төрткілдеш Геодизическая рейка 5м. ЗЦП шт 2 7,800.00                   15,600.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

906
Жоғары температуралы қызыл 
герметика

Герметик высокотемпературный красный ЗЦП шт 20 2,597.00                   51,940.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

907 17 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 17 мм ЗЦП шт 4 467.00                      1,868.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

908 19 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 19 мм ЗЦП шт 4 535.00                      2,140.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

909 22 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 22 мм ЗЦП шт 4 699.00                      2,796.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

910 24 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 24 мм ЗЦП шт 4 737.00                      2,948.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

911 27 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 27 мм ЗЦП шт 4 1,003.00                   4,012.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

912 32 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 32 мм ЗЦП шт 4 1,298.00                   5,192.00                 апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

913 36 мм бүйірлік бастиек Головка торцевая 36 мм ЗЦП шт 4 3,246.00                   12,984.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

914 Бутан баллондары бар газ жанарғысы Горелка газовая к бутановым балончикам ЗЦП шт 28 1,606.75                   44,989.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

915 Пропан жанарғысы Горелка пропановая ЗЦП шт 17 7,000.00                   119,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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916
ГФ 021 қызыл-қоңыр төсеме бояу Грунтовка  ГФ-021 красно-коричневая ЗЦП кг 2642 288.11                      761,186.62             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

917 ГФ 021 сұр төсеме бояу  Грунтовка  ГФ-021 серая ЗЦП кг 105 454.74                      47,747.70               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

918 Ø 230 алмаз диск Диск алмазный Ø 230 ЗЦП шт 40 2,979.66                   119,186.40             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

919 6х40 дюбель-шеге Дюбель гвоздь 6х40 ЗЦП шт 1280 4.38                          5,606.40                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

920 6х80 дюбель-шеге Дюбель гвоздь 6х80 ЗЦП шт 500 5.30                          2,650.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

921 Құрылыстық дюбель Дюбель стройтельный ЗЦП кг 1 728.75                      728.75                    март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

922 Аспалы құлып Замок навесной ЗЦП шт 15 2,650.00                   39,750.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

923 Құрылыстық əк Известь строительная ЗЦП кг 2090 97.52                        203,816.80             май шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

924 ПВХ 10х15 арна кəбілі Кабель канал  ПВХ 15х10 мм ЗЦП м. 200 37.00                        7,400.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

925 Еденге салынатын  арна кəбілі кабель канал Напольный ЗЦП м. 50 710.00                      35,500.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

926 ПВХ 25х16 арна кəбілі Кабель канал ПВХ 25х16 мм ЗЦП м. 200 62.00                        12,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

927 20л металл канистра Канистра металл.20л ЗЦП шт 4 4,079.00                   16,316.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

928 № 25 флейцті бояу жаққышы Кисть малярная, флейцевая № 25 ЗЦП шт 40 110.24                      4,409.60                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

929 № 38 флейцті бояу жаққышы Кисть малярная, флейцевая № 38 ЗЦП шт 40 120.84                      4,833.60                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

930 № 50 флейцті бояу жаққышы Кисть малярная, флейцевая № 50 ЗЦП шт 787 136.74                      107,614.38             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

931 № 60 флейцті бояу жаққышы Кисть малярная, флейцевая № 60 ЗЦП шт 65 179.14                      11,644.10               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

932 № 100 флейцті бояу жаққышы Кисть малярная, флейцевая №100 ЗЦП шт 758 233.20                      176,765.60             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

933 № 40 радиаторлық жаққыш Кисть радиаторная № 40 ЗЦП шт 40 362.52                      14,500.80               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

934 КМЦ желімі клей КМЦ ЗЦП пачка 100 422.94                      42,294.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

935 ПВА желімі Клей ПВА ЗЦП банка 36 362.52                      13,050.72               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

936 Сандық клеймо Клеймо цифровое ЗЦП шт 2 10,388.00                 20,776.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

937 тоқ өлшегіш қысқаштар клещи  токоизмерительные ЗЦП шт 5 12,500.00                 62,500.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

938 32*36 түрткіл кілт Ключ рожковый  32*36 ЗЦП шт 12 2,840.00                   34,080.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

939 № 0 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №0 ЗЦП шт 10 2,200.00                   22,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

940 № 1 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №1 ЗЦП шт 25 2,800.00                   70,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

941 № 2 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №2 ЗЦП шт 20 3,200.00                   64,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

942 № 3 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №3 ЗЦП шт 19 4,000.00                   76,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

943 № 4 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №4 ЗЦП шт 8 4,000.00                   32,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

944 № 5 иінтіректі  құбыр кілті ключ трубный рычажной №5 ЗЦП шт 1 4,000.00                   4,000.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

945 Ассортименттегі колер Колер в ассортименте ЗЦП шт 10 421.88                      4,218.80                 февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

946 Жіккескішке арналған дөңгелек Колеса на резщик швов ЗЦП шт 8 12,720.00                 101,760.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

947 Резеңке сақина Кольцо резиновое ЗЦП шт 1000 100.00                      100,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

948

ЖДҚ жүйесін монтаждау жəне 
жөндеуге арналған МРК-05 жиынтығы

Комплект МРК-05 для монтажа и ремонта системы 
ОДК 

ЗЦП шт 1 103,914.00               103,914.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

949 КДР-1 қоршау конусы Конус оградительный КДР-1 ЗЦП шт 95 4,393.00                   417,335.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

950 аумақты белгілеуге арналған  бояу (ақ) краска (белая) для разметки территории ЗЦП кг 120 1,700.00                   204,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

951
Ішкі жұмыстарға арналған су-
эмульсиялық бояу

Краска водоэмульсионная для внутренних   работ ЗЦП кг 1000 203.52                      203,520.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

952 Серебрянка бояу краска Серебрянка ЗЦП кг 232 887.22                      205,835.04             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

953 Бояу пульті Краскопульт ЗЦП шт 2 10,480.00                 20,960.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

954 Кафельді салуға арналған айқастырма Крестики для укладки кафеля ЗЦП упаковка 10 296.16                      2,961.60                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

955
Металл бойынша 125х2х22 кесінді 
дөңгелектер 

Круг отрезной 125х2х22 по металлу ЗЦП шт 1276 132.50                      169,070.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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956
Металл бойынша 150х2х22 кесінді 
дөңгелектер 

круг отрезной 150х2х22 по металлу ЗЦП шт 1230 148.40                      182,532.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

957
Металл бойынша 230х2х22 кесінді 
дөңгелектер 

Круг отрезной 230х2х22 по металлу ЗЦП шт 1220 254.40                      310,368.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

958
Металл бойынша 300х3х22 кесінді 
дөңгелектер 

Круг отрезной 300х3,0х32 по металлу ЗЦП шт 200 519.40                      103,880.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

959 450*3,2*25,4 кескіш алмазды дөңгелек круг отрезной 450*3,2*25,4 алмазный ЗЦП шт 20 41,870.00                 837,400.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

960 125х6х22 ажарлауыш шарығы круг шлифовальный  125х6х22 ЗЦП шт 600 265.00                      159,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

961 150х6х22 ажарлауыш шарығы круг шлифовальный  150х6х22 ЗЦП шт 500 339.20                      169,600.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

962 230х6х22 ажарлауыш шарығы круг шлифовальный  230х6х22 ЗЦП шт 500 551.20                      275,600.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

963
300х40х127 ірі түйіршікті ажарлауыш 
шарығы 

Круг шлифовальный 300х40х127 крупно.зерн. ЗЦП шт 10 7,950.00                   79,500.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

964
300х40х127 ұсақ түйіршікті 
ажарлауыш шарығы 

Круг шлифовальный 300х40х127 мел.зерн. ЗЦП шт 10 7,950.00                   79,500.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

965
350х40х127 ірі түйіршікті ажарлауыш 
шарығы 

Круг шлифовальный 350х40х127 крупно.зерн. ЗЦП шт 10 10,070.00                 100,700.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

966
350х40х127 ұсақ түйіршікті 
ажарлауыш шарығы 

Круг шлифовальный 350х40х127 мел.зерн. ЗЦП шт 10 10,070.00                 100,700.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

967
400х40х127 ірі түйіршікті ажарлауыш 
шарық 

Круг шлифовальный 400х40х127 крупно-зерн. ЗЦП шт 10 9,858.00                   98,580.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

968
400х40х127 ұсақ түйіршікті 
ажарлауыш шарық 

Круг шлифовальный 400х40х127 мелко-зерн. ЗЦП шт 10 9,858.00                   98,580.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

969  3 кг зілбалға кувалда 3 кг ЗЦП шт 1 4,690.00                   4,690.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

970 L=180мм бүйірлі тістеуік Кусачки боковые L=180мм ЗЦП шт 6 3,045.00                   18,270.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

971
Ламинат Ламинат ЗЦП м2 300 5,088.00                   1,526,400.00          июнь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

972 Сантехникалық зығыр Лен сантехнический ЗЦП кг 20 5,440.00                   108,800.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

973
Белгілеу лентасы (дабыл лентасы) 
"Назар аударыңыз. Жылу желісі"

Лента маркировочная (сигнальная лента) "Внимание 
Теплосеть"

ЗЦП м 1357 49.30                        66,900.10               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

974 Қоршау таспасы Лента ограждения ЗЦП рул 364 823.62                      299,797.68             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

975 Өздігінен жабысатын лента Лента самоклеющаяся ЗЦП шт 20 449.44                      8,988.80                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

976 Сызғыш изм.300мм металл Линейка изм.300мм металл. ЗЦП шт 3 5,300.00                   15,900.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

977 Қалақша күрек Лопата совковая ЗЦП шт 137 846.94                      116,030.78             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

978 Үшкір күрек лопата штыковая ЗЦП шт 137 920.00                      126,040.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

979
Қар тазалауға арналған 600*400 
пластмассалы күрек

Лопаты для снега пластмассовые 600*400 ЗЦП шт 10 1,481.88                   14,818.80               сентябрь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

980
Тесілген науа (50х200х3000) 
жиынтықта

Лоток перфорированный (50х200х3000) в комплекте ЗЦП шт. 60 13,245.00                 794,700.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

981 Ақ маркер маркер белый ЗЦП шт 1096 186.44                      204,338.24             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

982 Дəке марля ЗЦП м 50 100.00                      5,000.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

983 Қалақша Мастерок ЗЦП шт 20 468.52                      9,370.40                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

984 Сыпыртқы Метла ЗЦП шт 50 392.20                      19,610.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

985 Полипропиленді қаптар Мешки полипропиленовые ЗЦП шт 1870 60.00                        112,200.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

986 Слесарьлық балға Молоток слесарный ЗЦП шт 8 2,210.00                   17,680.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

987 Бұрауыштар жинағы набор отверток ЗЦП шт 20 3,500.00                   70,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

988 Слесарьлық жиынтық набор слесарный ЗЦП к-т 6 45,000.00                 270,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

989 Дөңгелек надфиль Надфиль круглый ЗЦП шт 10 2,000.00                   20,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

990 Тегіс надфиль Надфиль плоский ЗЦП шт 10 2,000.00                   20,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

991 160-4000 ұсақ түйіршікті зімпара Наждачная бумага мелкозерная160-4000 ЗЦП м 600 604.00                      362,400.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

992 Дөңгелек егеу Напильник круглый ЗЦП шт 1 2,000.00                   2,000.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

993 Ұшы өткір емес жайпақ егеу напильник плоский тупоносый ЗЦП шт 21 2,000.00                   42,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

994 Үш жақты егеу Напильник трехгранный ЗЦП шт 10 1,514.29                   15,142.90               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

995 Металға арналған қайшы 250 Ножницы по металлу 250 ЗЦП шт 3 5,588.00                   16,764.00               июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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996 Металға арналған қайшы 320 Ножницы по металлу 320 ЗЦП шт 15 2,062.00                   30,930.00               июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

997 Секторлық қайшы КВТ НС - 2М Ножницы секторные КВТ НС-2М ЗЦП шт 1 24,260.00                 24,260.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

998 Секторлық қайшы КВТ НС - 70 Ножницы секторные КВТ НС-70 ЗЦП шт 1 58,758.00                 58,758.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

999 Ағашқа арналған қол ара Ножовка по дереву ЗЦП шт 25 1,290.00                   32,250.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1000 Флизелинді тұсқағазы Обои флизелиновые ЗЦП рул 100 6,413.00                   641,300.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1001 "Оксоль" əліп майы Олифа "Оксоль" ЗЦП кг 50 475.73                      23,786.50               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1002 №1-155 мм айқастырма бұрағыш Отвертка крестовая № 1 -155 мм ЗЦП шт 6 850.00                      5,100.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1003
Бензокосилкаға арналған кескіш 
пышақ

Отрезной нож для бензокосилки ЗЦП шт 20 8,044.34                   160,886.80             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1004 Қоқысқа арналған пакет Пакет для мусора ЗЦП рул 1000 205.64                      205,640.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1005 Пирометр Пирометр ЗЦП шт 13 27,229.55                 353,984.15             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1006 100мкр полиэтиленді қабықша Пленка полиэтиленовая 100мкр ЗЦП м 100 180.20                      18,020.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1007 Еденге арналған кафель тақтайы плитка кафельная напольная ЗЦП м2 200 2,332.00                   466,400.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1008 Қабырғаға арналған кафель тақтайы плитка кафельная стеновая ЗЦП м2 200 1,576.22                   315,244.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1009 Пластикалық пломба Пломба пластиковая ЗЦП шт. 14152 23.00                        325,496.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1010 диэлектрлік қысқыштар пассатижы диэлектрические ЗЦП шт 10 4,092.00                   40,920.00               июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1011 L-180 құрама тістеуігі плоскогубцы комбинированные L-180 ЗЦП шт 2 2,900.00                   5,800.00                 июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1012 L-200 құрама тістеуігі плоскогубцы комбинированные L-200 ЗЦП шт 24 1,991.74                   47,801.76               июнь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1013 6*6 брезент төсем Полог брезентовый 6*6 ЗЦП шт 27 25,000.00                 675,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1014
Ленталы араға арналған төсем 
(BSM450 станогы) 

полотно на ленточную пилу (станок BSM450) ЗЦП шт 100 9,529.40                   952,940.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1015
Механикалық араға арналған 
машиналық кескіш төсем

Полотно ножовочное машинное для мех пилы ЗЦП шт 100 3,604.00                   360,400.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1016 Қол ара төсемі қол төсемі полотно ножовочные ручные ЗЦП шт 53 53.00                        2,809.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1017

Элакор ПУ грунттың жартылай 
өлшемді компазиясы, шығыны 0,5 
кг/м2 (полиуретанды сіңдіру)

Полумерная компазиция Элакор ПУ Грунт, расход 
0,5кг/м² (Полиуретановая пропитка)

ЗЦП кг 80 2,000.00                   160,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1018
Битум праймері Праймер битумный ЗЦП кг 3909 389.60                      1,522,946.40          апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1019
Соплоларды пломбалауға арналған 
мыс сым

Проволка медная для опломбировки сопел ЗЦП шт (катушка) 2 90,000.00                 180,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1020 ф8мм ПОС-61 дəнеке шыбығы Пруток припой ПОС-61 ф8мм ЗЦП кг 31.3 1,000.00                   31,300.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1021 646 еріткіші Растворитель 646 ЗЦП бут 573 491.00                      281,343.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1022 647 еріткіші Растворитель 647 ЗЦП бут 60 491.00                      29,460.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1023 Оттегі редукторы Редуктор кислородный ЗЦП шт 32 6,879.40                   220,140.80             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1024 Пропанды редуктор Редуктор пропановый ЗЦП шт 40 4,240.00                   169,600.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1025 Оттегі жəне пропанмен кескіш Резак кислородно-пропановый ЗЦП шт 31 10,812.00                 335,172.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1026 1,5 тн жүкке арналған бекіткіш белдік Ремень крепежный для груза 1,5тн ЗЦП шт 60 5,000.00                   300,000.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1027
Ілікті механизмі бар 1 тн тартқыш 
белдік  

Ремень стяжной с храповым механизмом 1 тн ЗЦП шт 61 5,000.00                   305,000.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1028
Ілікті механизмі бар 5 тн тартқыш 
белдік

Ремень стяжной с храповым механизмом 5тн ЗЦП шт 90 15,000.00                 1,350,000.00          апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1029 100 м ұзындық өлшеуіш Рулетка 100 м ЗЦП шт 20 11,141.13                 222,822.60             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1030 10 м ұзындық өлшеуіш Рулетка 10м. ЗЦП шт 28 3,520.00                   98,560.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1031 3 м ұзындық өлшеуіш Рулетка 3м ЗЦП шт 7 1,820.00                   12,740.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1032 50 м ұзындық өлшеуіш Рулетка 50 м ЗЦП шт 18 5,828.00                   104,904.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1033 5 м ұзындық өлшеуіш Рулетка 5м ЗЦП шт 113 2,980.00                   336,740.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1034 Қатты қоршау торы сетка ограждения жесткая ЗЦП рул 27 11,241.00                 303,507.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1035
Жиһаз степлеріне арналған 
тікбұрышты қапсырмалар

Скобы прямоугольные для мебельных степлеров ЗЦП шт 30 1,272.00                   38,160.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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1036 Скотч Скотч ЗЦП шт 165 125.00                      20,625.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1037 Арматураланған скотч Скотч армированный ЗЦП рул 11 915.00                      10,065.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1038 Қағаз скотч Скоч бумажный ЗЦП шт 100 305.00                      30,500.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1039 Мойынтіректерге арналған майлау Смазка для подшипников      ЗЦП кг 36 2,000.00                   72,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1040 Шынымата Стеклоткань ЗЦП м2 1134 174.90                      198,336.60             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1041 Механикалық степлер Степлер механический ЗЦП шт 8 7,788.88                   62,311.04               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1042 10 т полиэстерлі ілмек Стропа полиэстеровая 10т ЗЦП шт 14 22,260.00                 311,640.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1043 3т. полиэстерлі ілмек Стропа полиэстеровая 3т. ЗЦП шт 58 3,180.00                   184,440.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1044 5т. полиэстерлі ілмек Стропа полиэстеровая 5т ЗЦП шт 56 5,936.00                   332,416.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1045 4СК d, 12 мм L=3,0 м арқан ілмегі  Строп канатный 4СК d.12 мм L=3,0м ЗЦП шт 6 20,140.00                 120,840.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1046 4СК d.14 мм L=3,5м арқан ілмегі  Строп канатный 4СК d.14 мм L=3,5м ЗЦП шт 6 26,500.00                 159,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1047 4СК d.18 мм L=6,5м арқан ілмегі  Строп канатный 4СК d.18 мм L=6,5м ЗЦП шт 6 63,600.00                 381,600.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1048 УСК1 d.12  3 м ілмегі Строп УСК1 d.12  3 м ЗЦП шт 6 3,657.00                   21,942.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1049 УСК1 d.16,5  4 м ілмегі Строп УСК1 d.16,5  4 м ЗЦП шт 4 6,731.00                   26,924.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1050

тігілген полиэтиленнен жасалған 
оқшаулауды алуға арналған СИ-50 
алып-салғышы

съемник СИ-50 для снятия изоляции из сшитого 
полиэтилена 

ЗЦП шт 1 105,335.00               105,335.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1051 Шынжырлы таль Таль цепная ЗЦП шт 2 33,000.00                 66,000.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1052 ЗУБР 39901 құрылыс арбасы Тачка строительная ЗУБР 39901 ЗЦП шт 1 15,083.80                 15,083.80               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1053 Жылу оқшаулағыш бояу Коррунд Теплоизоляционная краска Коррунд ЗЦП л. 40 2,180.00                   87,200.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1054 Сүрткіш матасы Ткань обтирочная ЗЦП м 1390 150.00                      208,500.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1055 10 болат арқан Трос стальной 10 ЗЦП м 200 1,500.00                   300,000.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1056 20 мм ПВХ гофр құбыры Труба ПВХ гофра 20 мм ЗЦП м 200 70.00                        14,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1057 16 мм ПВХ гофр құбыры Труба ПВХ гофра д.16 ЗЦП м. 200 19.00                        3,800.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1058 50 м электр ұзартқышы Удлинитель электрический 50 м ЗЦП шт 30 19,005.80                 570,174.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1059 Құрылыстық деңгей 1м уровень строительный 1 м ЗЦП шт 7 4,081.00                   28,567.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1060
Кəбіл кесуге арналған күшейтілген 
бүйір кескіш 

Усиленные бокорезы для резки кабеля ЗЦП шт 10 3,000.00                   30,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1061
"ТТ" Флюс-гелі (белсенді емес) (банка 
50мл)

Флюс-гель "ТТ" (неактивный)(банка 50мл) ЗЦП бут 122 120.00                      14,640.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1062 Аккумуляторлық фонарь фонарь аккумуляторный налобный ЗЦП шт 3 12,000.00                 36,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1063

Ø16 оттегі жəне пропан 
құбыршектерді қысуға арналған қамыт 

Хомут для зажима кисл. и проп. шлангов д.16мм ЗЦП шт 156 54.06                        8,433.36                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1064 Қайыңнан жасалған сап Черенок березовый ЗЦП шт 222 260.00                      57,720.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1065 Металл шкаф Шкаф металлический ЗЦП шт. 5 5,710.00                   28,550.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1066 100 мм қалақ шпатель 100 мм ЗЦП шт 10 477.00                      4,770.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1067 300 мм қалақ шпатель 300 мм ЗЦП шт 6 624.34                      3,746.04                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1068 350 мм қалақ шпатель 350 мм ЗЦП шт 6 624.34                      3,746.04                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1069 450 мм қалақ шпатель 450 мм ЗЦП шт 6 773.80                      4,642.80                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1070 автомобиль бітемесі шпатлевка автомобильная ЗЦП кг 20 2,050.00                   41,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1071 125 штангенциркуль Штангенциркуль 125 ЗЦП шт 10 8,000.00                   80,000.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1072 150 штангенциркуль Штангенциркуль 150 ЗЦП шт 10 10,000.00                 100,000.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1073 250 штангенциркуль Штангенциркуль 250 ЗЦП шт 17 9,540.00                   162,180.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1074 3,0*16  мм бұрама шегесі шуруп 3,0*16 мм ЗЦП шт 2000 2.09                          4,180.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1075 3,5*10мм бұрама шегесі шуруп 3,5*10 мм ЗЦП шт 1000 2.09                          2,090.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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1076 3,5*16мм бұрама шегесі шуруп 3,5*16 мм ЗЦП шт 1000 2.09                          2,090.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1077 3,5*35 мм бұрама шегесі шуруп 3,5*35мм ЗЦП шт 2000 2.73                          5,460.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1078 3,5*45 мм бұрама шегесі шуруп 3,5*45мм ЗЦП шт 2000 2.73                          5,460.00                 март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1079 4,2*75 мм бұрама шегесі шуруп 4,2*75мм ЗЦП шт 2000 5.81                          11,620.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1080 4,2*19 өзі кескіш бұрама шегесі Шуруп саморез 4,2х19мм ЗЦП шт 8946 3.96                          35,426.16               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1081 Бояу жаққыш қылшақ Щетка макловица ЗЦП шт 80 413.40                      33,072.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1082 Металға арналған қылшақ Щетка по металлу ЗЦП шт 159 339.20                      53,932.80               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1083 Тазартқыш қылшақ Щетка сметка ЗЦП шт 100 284.08                      28,408.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1084 НЦ 132 сұр эмаль  Эмаль НЦ -132  серая ЗЦП кг 135 663.50                      89,572.50               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1085
Əмбебап ақ эмаль  Эмаль универсальная белая ЗЦП кг 406 585.44                      237,688.64             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1086
Əмбебап сары эмаль  Эмаль универсальная желтая ЗЦП кг 80 585.44                      46,835.20               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1087
Əмбебап жасыл эмаль Эмаль универсальная зеленая ЗЦП кг 40 585.44                      23,417.60               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1088
Əмбебап қызыл эмаль Эмаль универсальная красная ЗЦП кг 188 585.44                      110,062.72             апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1089
Əмбебап сұр эмаль  Эмаль универсальная серая ЗЦП кг 110 585.44                      64,398.40               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1090
Əмбебап көк эмаль Эмаль универсальная синяя ЗЦП кг 92 519.40                      47,784.80               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1091
Əмбебап қара эмаль  Эмаль универсальная черная ЗЦП кг 33 585.44                      19,319.52               апрель Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1092
ЭГТ эмульсолі Эмульсол ЭГТ ЗЦП л 400 2,067.00                   826,800.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 

Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1093 6224 С3 мойынтірегі подшипник  6224 С3 ЗЦП шт 14 27,326.80                 382,575.20             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1094 6322 мойынтірегі подшипник  6322 ЗЦП шт 16 50,880.00                 814,080.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1095 322 мойынтірегі подшипник 322 ЗЦП шт 10 82,552.80                 825,528.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1096 32322 мойынтірегі Подшипник 32322 ЗЦП шт 10 44,375.00                 443,750.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1097 32324 мойынтірегі Подшипник 32324 ЗЦП шт 14 71,250.00                 997,500.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1098 32524 (NU 2224) мойынтірегі Подшипник 32524 (NU 2224) шариковый ЗЦП шт 10 50,536.00                 505,360.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1099 46318 мойынтірегі Подшипник 46318 ЗЦП шт 10 12,826.00                 128,260.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1100 46320 (7320)  мойынтірегі Подшипник 46320 (7320) шариковый ЗЦП шт 10 29,018.00                 290,180.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1101 6220K 3VL0241 SKF мойынтірегі Подшипник 6220K 3VL0241 SKF ЗЦП шт 14 30,506.80                 427,095.20             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1102 6317 С3 SKF мойынтірегі Подшипник 6317 С3 SKF ЗЦП шт 10 36,340.00                 363,400.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1103 6318 мойынтірегі Подшипник 6318 ЗЦП шт 10 22,300.00                 223,000.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1104 6319 C3 SKF мойынтірегі Подшипник 6319 C3 SKF ЗЦП шт 20 40,280.00                 805,600.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік к
в течение 20 календарных дней с момента 
подписания договора

1105 10.00-20  автошинасы Автошина   10.00-20        ЗЦП шт 20 61,300.00                 1,226,000.00          апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1106 10.00-20   автошинасы (жол талғамайт.) Автошина   10.00-20  (внедорожн.)       ЗЦП шт 16 63,300.00                 1,012,800.00          апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1107 11.00-20 автошинасы                            Автошина   11.00-20        ЗЦП шт 20 98,215.00                 1,964,300.00          февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1108 12,5/80-18 автошинасы    Автошина   12,5/80-18        ЗЦП шт 6 57,732.90                 346,397.40             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1109 1200/500-588  автошинасы Автошина   1200/500-588         ЗЦП шт 6 101,300.00               607,800.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1110 17,5-25 автошинасы Автошина   17,5-25        ЗЦП к-т 4 134,487.50               537,950.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1111 265/65-17  автошинасы Автошина   265/65-17         ЗЦП шт 4 24,375.00                 97,500.00               апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1112 320/80-18  автошинасы Автошина   320/80-18         ЗЦП шт 4 74,730.00                 298,920.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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1113 11,2-20  автошинасы Автошина  11,2-20    ЗЦП к-т 6 29,285.00                 175,710.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1114 16,9-28  автошинасы Автошина  16,9-28         ЗЦП шт 2 119,910.00               239,820.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1115 18,4-26  автошинасы Автошина  18,4-26         ЗЦП шт 4 126,821.58               507,286.32             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1116 205/60-16  автошинасы Автошина  205/60-16     ЗЦП шт 4 14,730.00                 58,920.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1117 265/60-18   автошинасы Автошина  265/60-18         ЗЦП шт 4 30,090.00                 120,360.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1118 11R22,5  автошинасы Автошина 11R22,5 ЗЦП шт 10 89,735.00                 897,350.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1119 12.00-20 автошинасы Автошина 12.00-20 ЗЦП к-т 6 69,089.74                 414,538.44             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1120 15.5х38 автошинасы Автошина 15,5-38 ЗЦП к-т 6 77,320.00                 463,920.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1121 185/75-16 автошинасы Автошина 185/75-16 ЗЦП к-т 24 15,143.16                 363,435.84             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1122 8,25-20 автошинасы Автошина 8,25-20 ЗЦП к-т 24 32,020.00                 768,480.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1123  9.00-20 автошинасы Автошина 9.00-20 ЗЦП к-т 18 42,116.98                 758,105.64             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1124 175/70-14 автошинасы Автошина 175/70-14 ЗЦП к-т 4 9,748.00                   38,992.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1125 6 ст 190  аккумулятор батареясы Аккумуляторная    батарея   6 ст 190 ЗЦП шт 28 42,410.00                 1,187,480.00          апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1126 6 ст 62 аккумулятор батареясы Аккумуляторная    батарея   6 ст 62 ЗЦП шт 15 16,854.00                 252,810.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1127  6 ст 75 аккумулятор батареясы Аккумуляторная    батарея   6 ст 75 ЗЦП шт 14 18,080.00                 253,120.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1128 6 ст 90 аккумулятор батареясы Аккумуляторная    батарея   6 ст 90 ЗЦП шт 32 24,931.00                 797,792.00             апрель шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1129 25% -тық су аммиагы Аммиак водный 25 %-ный ЗЦП кг 27 728,75 #VALUE! февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1130 Төртхлорлы көміртек Черыреххлористый углерод ЗЦП кг 80 4,251.00                   340,080.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1131 Күкірт қышқылы стандарт титр 0,1 н Серная кислота стандарт титр 0,1н ЗЦП кор 2 5618 11,236.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1132 Тұз қышқылы (HC) Соляная кислота  (хч) ЗЦП кг 35 1378 48,230.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1133
РН метріне арналған титр стандарты 
6,86

Стандарт титр для рН метрии 6,86 ЗЦП кор 2 5,110.00                   10,220.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1134
РН метріне арналған титр стандарты 
9,18

Стандарт титр для рН метрии 9,18 ЗЦП кор 2 5,678.40                   11,356.80               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1135 Гидрохинон Гидрохинон ЗЦП кг 0.1 13,250.00                 1,325.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1136 Натрий гидрототығы Натрий гидроокись ЗЦП кг 2 1458 2,916.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1137 Сульфосалицил қышқылы Сульфосалициловая кислота ЗЦП кг 1 9540 9,540.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1138 Трилон Б 0,1 н титр стандарты Стандарт титр Трилон Б 0,1 н ЗЦП кор 3 5830 17,490.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1139 Мурексид Мурексид ЗЦП кг 0.1 236607,1 #VALUE! февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1140
Пробиркаларға арналған штативтер 
20 ұя

Штативы для пробирок 20 гнезд ЗЦП шт 15 880.00                      13,200.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1141 Крансыз Эксикатор (240 мм) Эксикатор без крана (240 мм) ЗЦП шт 3 17,035.00                 51,105.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1142 Бір арналы дозаторлар 1-10 мл Дозаторы одноканальные 1-10 мл ЗЦП шт 1 147,358.00               147,358.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1143 Бір арналы дозаторлар 1-5 мл Дозаторы одноканальные 1-5 мл ЗЦП шт 1 153,748.00               153,748.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1144 Тұмсығы бар тамшы, 60 мл Капельница с клювиком, 60 мл ЗЦП шт 5 1,348.30                   6,741.50                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1145 Қытырлақ 70 мл Груша резиновая (70мл) ЗЦП шт 3 1,135.30                   3,405.90                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1146 250 мл конустық Колба Колба коническая на 250 мл ЗЦП шт 10 890,4 #VALUE! февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1147

Кең мойынды шөлмек, бұрандалы 
қақпағы бар полипропиленді шөлмек, 
500 мл

Бутыль широкогорлый, полипропиленовыцй с 
винтовой крышкой, 500 мл

ЗЦП шт 15 1,100.00                   16,500.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1148

Кең мойынды шөлмек, 
полипропиленді, бұрандалы 
герметикалық қақпағы бар шаршы, 
1000 мл

Бутыль широкогорлый, полипропиленовыцй, 
квадратный с винтовой герметичной крышкой, 1000 
мл

ЗЦП шт 10 1,064.00                   10,640.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1149
Толық ағызуға бөлінген тамшуыр 
(шыны), 10 мл

Пипетка с делениями (стекло) на полный слив, 10 мл ЗЦП шт 10 852.20                      8,522.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1150 Электрондық Гигрометр Гигрометр электронный ЗЦП шт 1 7,500.00                   7,500.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1151

Канистрден қышқылдарды, сілтілерді 
қауіпсіз айдауға арналған құрылғы

Устройство для безопасного перекачивания кислот, 
щелочей из канистр

ЗЦП шт 1 42,400.00                 42,400.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1152

 МТЗ-82,1,  ГАЗ 3309 ФОТ44.1.001. 
отын сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Фильтр топливный МТЗ-82,1, ГАЗ 3309 
ФОТ44.1.001. ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 66 1,550.00                   102,300.00             январь Бір жыл ішінде Тапсырыс беруші жазбаша 
Партиями в течении 16 календарных дней с 
момента  письменной заявки Заказчика в 
течение года

1153

ГАЗ-3309 ФОТ ГО 44.1.010. отын 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Фильтр топливный ГАЗ-3309 ФОТ ГО 44.1.010. 
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» 

ЗЦП шт 32 4,500.00                   144,000.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1154

МАЗ ЯМЗ-236 ЭК.02  201-1117.040А 
отын сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Фильтр топливный  МАЗ ЯМЗ-236 ЭК.02  201-
1117.040А ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр» 

ЗЦП шт 12 890.00                      10,680.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1155

МАЗ-236,238  KF-ФТ.01.0001 отын 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Фильтр топливный МАЗ-236,238  KF-ФТ.01.0001 
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» 

ЗЦП шт 12 3,100.00                   37,200.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1156

КАМАЗ Евро-3  KF-ФТ.02.0001 отын 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Фильтр топливный КАМАЗ Евро-3  KF-ФТ.02.0001 
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр» 

ЗЦП шт 8 2,080.00                   16,640.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1157
КАМАЗ Евро-4 FS-1067 MANN 
Filter отын сүзгісі

Фильтр топливный КАМАЗ Евро-4   FS-1067 
MANN Filter

ЗЦП шт 6 14,640.00                 87,840.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1158
ВАЗ-21214   NF-2106g отын сүзгісі 
"Нева сүзгісі" зауыты

Фильтр топливный      ВАЗ-21214   NF-2106g Завод 
«Невский фильтр» 

ЗЦП шт 8 1,550.00                   12,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1159
Шкода Рапид   FRAM G-10147 отын 
сүзгісі

Фильтр топливный Шкода Рапид   FRAM G-10147 ЗЦП шт 4 2,780.00                   11,120.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1160
Донг Фенг  FS 1280 Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный Донг Фенг  FS 1280 Fleetguard ЗЦП шт 5 1,750.00                   8,750.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1161
Донг Фенг  FF 5052   Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный Донг Фенг  FF 5052   Fleetguard ЗЦП шт 20 1,680.00                   33,600.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1162
Донг Фенг  FF 5327 Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный Донг Фенг  FF 5327 Fleetguard ЗЦП шт 10 1,680.00                   16,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1163
ZL 30 E  DX 200A  Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный ZL 30 E  DX 200A  Fleetguard ЗЦП шт 4 1,760.00                   7,040.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1164
YN 935 СX 0711  Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный YN 935 СX 0711  Fleetguard ЗЦП шт 4 1,840.00                   7,360.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1165
YN 935   СX 0709А Fleetguard отын 
сүзгісі

Фильтр топливный  YN 935   СX 0709А Fleetguard ЗЦП шт 4 1,700.00                   6,800.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1166
JCB 3CX AS 320/07394 J.C.Bamford 
Ltd отын сүзгісі

Фильтр топливный  JCB 3CX  AS 320/07394   
J.C.Bamford Ltd   

ЗЦП шт 8 12,480.00                 99,840.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1167
JCB 3 CX  32/925694  J.C.Bamford Ltd 
отын сүзгісі

Фильтр топливный  JCB 3 CX  32/925694   
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 8 11,850.00                 94,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1168

Komatsu   WB93R  42N-04-11860 
Komatsu FUEL PRE FIL отын сүзгісі

Фильтр топливный  Komatsu   WB93R  42N-04-
11860 Komatsu FUEL PRE FIL

ЗЦП шт 4 14,520.00                 58,080.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1169

Komatsu   WB93R    203-01-K1280   
Komatsu FUEL PRE FIL отын сүзгісі

Фильтр топливный  Komatsu   WB93R    203-01-
K1280   Komatsu FUEL PRE FIL

ЗЦП шт 4 5,210.00                   20,840.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1170

HYUNDAY  R210W-9S  31Q6-20340 
Hyundai Heavy Industries CO отын 
сүзгісі 

Фильтр топливный HYUNDAY  R210W-9S  31Q6-
20340 Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 4 15,420.00                 61,680.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1171

HYUNDAY   R210W-9S FF42000 
11Е1-70010  Hyundai Heavy Industries 
CO отын сүзгісі 

Фильтр топливный HYUNDAY   R210W-9S 
FF42000 11Е1-70010  Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 8 5,120.00                   40,960.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1172

HYUNDAY R210W-9S 11Е1-
7021011Е1-70210 Hyundai Heavy 
Industries CO отын сүзгісі 

Фильтр топливный HYUNDAY R210W-9S  11Е1-
7021011Е1-70210 Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 8 8,350.00                   66,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1173

HYUNDAY  R210W-9S  11LB-20310 
Hyundai Heavy Industries CO отын 
сүзгісі 

Фильтр топливный HYUNDAY  R210W-9S 11LB-
20310 Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 4 12,140.00                 48,560.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1174

 МТЗ-82,1, ГАЗ - 3309  ФОМ 
44.3.001.  май сүзгісі "Кострома 
«Автофильтр» кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр МТЗ-82,1, ГАЗ - 3309  ФОМ 
44.3.001.  ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 60 1,540.00                   92,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1175

МАЗ (Евро-3) KF-ФМ.01.0001 май 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр  МАЗ (Евро-3) KF-ФМ.01.0001 
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 20 4,250.00                   85,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1176

МАЗ ЭК.21  840-1012040-12 май 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр     МАЗ ЭК.21  840-1012040-12 
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 6 1,550.00                   9,300.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1177

КамАЗ (Евро-2) ЭК.34 жіпті май 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр     КамАЗ (Евро-2) ниточные 
ЭК.34 ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 8 1,620.00                   12,960.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1178

 ГАЗ-3307 ЭК-27 май сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Масляный фильтр     ГАЗ-3307 ЭК-27 ООО 
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 6 850.00                      5,100.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1179

КамАЗ (Евро-2) ЭК.33 торлы май 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр     КамАЗ (Евро-2) сеточные 
ЭК.33 ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 8 860.00                      6,880.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1180

КамАЗ (Евро-3) ФОМ 44.3.010  май 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Масляный фильтр     КамАЗ (Евро-3) ФОМ 
44.3.010  ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 6 4,250.00                   25,500.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1181

УАЗ ФОМ 44.3.006.  май сүзгісі   
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Масляный фильтр     УАЗ  ФОМ 44.3.006. ООО 
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 8 880.00                      7,040.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

37
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 Бірлік үшін 
бағасы,теңге/               
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1182

ГАЗель ФОМ 44.3.006. май сүзгісі  
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Масляный фильтр     ГАЗель ФОМ 44.3.006. ООО  
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 28 910.00                      25,480.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1183
 ВАЗ-21214 LX-01-M LUXE  май 
сүзгісі

Масляный фильтр     ВАЗ-21214 LX-01-M LUXE ЗЦП шт 10 910.00                      9,100.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1184
Шкода Рапид Mahle Original OX 360 D 
май сүзгісі

Масляный фильтр Шкода Рапид  Mahle Original OX 
360 D

ЗЦП шт 4 2,560.00                   10,240.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1185

Донг Фенг ФОМ 44.3.007. май сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Масляный фильтр Донг Фенг ФОМ 44.3.007.  ООО  
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 10 2,480.00                   24,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1186  LZ 30 E  TSN 9.5.64 май сүзгісі Масляный фильтр ZL 30 E TSN 9.5.64 ЗЦП шт 2 2,680.00                   5,360.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1187 YN 935  JX 1012  май сүзгісі Масляный фильтр  YN 935   JX 1012 ЗЦП шт 2 2,940.00                   5,880.00                 январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1188
JCB 3CX  ENGINE 320/04133A 
PQ480  J.C.Bamford Ltd май сүзгісі

Масляный фильтр JCB  3CX  ENGINE 320/04133A 
PQ480  J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 4 7,540.00                   30,160.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1189
Komatsu WB93R  EA504074043 
KOMATSU parts None май сүзгісі   

Масляный фильтр Komatsu WB93R  EA504074043 
KOMATSU parts None  

ЗЦП шт 2 8,140.00                   16,280.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1190

HYUNDAY R210W-9S 11E-70140-AS  
Hyundai Heavy Industries CO май 
сүзгісі

Масляный фильтр HYUNDAY R210W-9S 11E-
70140-AS  Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 6 12,640.00                 75,840.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1191

ДЭН-7,5 Ш-ОР сығымдағышқа LB 
11102/2 Mann Filter  май-сепаратор 
сүзгісі

Фильтр масляный-сепаратор на компрессор ДЭН-
7,5 Ш-ОР   LB 11102/2 Mann Filter

ЗЦП шт 1 34,780.00                 34,780.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1192
ДЭН-7,5 Ш-ОР сығымдағышқа R 9206 
Mann Filter май сүзгісі

Фильтр масляный на компрессор ДЭН-7,5 Ш-ОР R 
9206 Mann Filter

ЗЦП шт 1 22,340.00                 22,340.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1193

ГАЗ 3307 ЭФОВ 44.6.002. ауа сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Воздушный фильтр ГАЗ 3307 ЭФОВ 44.6.002.  
ООО «Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 10 1,340.00                   13,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1194

 МАЗ ЯМЗ-238Н-1109080 түбі бар 
ауа сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Воздушный фильтр МАЗ ЯМЗ-238Н-1109080 с 
дном  ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 10 2,940.00                   29,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1195

 КамАЗ  Евро-1 ЭК.41 ауа сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Воздушный фильтр КамАЗ Евро-1  ЭК.41  ООО 
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 8 4,500.00                   36,000.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1196

 КамАЗ(Евро-3) ЭФОВ 44.5.006.  ауа 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Воздушный фильтр КамАЗ(Евро-3) ООО ЭФОВ 
44.5.006. «Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 4 8,200.00                   32,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1197

ВАЗ-21214  44.7.001. ауа сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Фильтр воздушный ВАЗ-21214  44.7.001.  ООО 
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 10 3,540.00                   35,400.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1198

ГАЗель Бизнес KF-ЭФВ.05.0001 ауа 
сүзгісі "Кострома «Автофильтр» 
кəсіпорны" ЖШҚ

Воздушный фильтр ГАЗель Бизнес  KF-
ЭФВ.05.0001  ООО «Костромское предприятие 
«Автофильтр»

ЗЦП шт 20 2,640.00                   52,800.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1199

ГАЗ-3309  ЭК.48 ауа сүзгісі 
"Кострома «Автофильтр» кəсіпорны" 
ЖШҚ

Воздушный фильтр ГАЗ-3309 ЭК.48  ООО 
«Костромское предприятие «Автофильтр»

ЗЦП шт 32 3,560.00                   113,920.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1200
Шкода Рапид FRAM CA 9410 ауа 
сүзгісі

Воздушный фильтр Шкода Рапид  FRAM CA 9410 ЗЦП шт 4 5,300.00                   21,200.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1201 Донг Фенг JX 0818A ауа сүзгісі Воздушный фильтр Донг Фенг К 2442 ЗЦП шт 8 9,240.00                   73,920.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1202 LZ 30 E  К-2036A ауа сүзгісі Воздушный фильтр ZL 30 E  К-2036A ЗЦП шт 2 8,620.00                   17,240.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1203 YN 935   9377A1945A ауа сүзгісі Воздушный фильтр YN 935  9377A1945A ЗЦП шт 2 8,620.00                   17,240.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1204
JCB 3СХ 32/925682 PQ 145 
J.C.Bamford Ltd ауа сүзгісі

Воздушный фильтр   JCB 3СХ 32/925682 PQ 145 
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 4 12,780.00                 51,120.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1205
JCB 3СХ  32/925683 PQ 336 
J.C.Bamford Ltd ауа сүзгісі

Воздушный фильтр JCB 3СХ  32/925683 PQ 336 
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 4 8,850.00                   35,400.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1206
Komatsu WB93R  848101144  
KOMATSU parts None  ауа сүзгісі

Воздушный фильтр Komatsu WB93R  848101144  
KOMATSU parts None  

ЗЦП шт 2 12,870.00                 25,740.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1207
Komatsu WB93R  848101145  
KOMATSU parts None ауа сүзгісі

Воздушный фильтр Komatsu WB93R  848101145  
KOMATSU parts None 

ЗЦП шт 2 8,400.00                   16,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1208

HYUNDAY R210W-9S 11N6-27030 
Hyundai Heavy Industries CO ауа 
сүзгісі

Воздушный фильтр HYUNDAY R210W-9S 11N6-
27030 Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 4 16,480.00                 65,920.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1209

 HYUNDAY R210W-9S  11N6-27040 
Hyundai Heavy Industries CO ауа 
сүзгісі

Воздушный фильтр HYUNDAY  R210W-9S  11N6-
27040 Hyundai Heavy Industries CO   

ЗЦП шт 4 28,700.00                 114,800.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1210
SA 13116 сығымдағышқа Mann Filter 
ауа сүзгісі

Фильтр воздушный на компрессор SA 13116 Mann 
Filter

ЗЦП шт 2 12,870.00                 25,740.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1211
ЕК-12  MF MSZ 303 гидравликаға 
сүзгісі

Фильтр на гидравлику ЕК-12  MF MSZ 303 ЗЦП шт 2 21,160.00                 42,320.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1212
JCB 3СХ 32/925346 J.C.Bamford Ltd 
гидравликалық сүзгі

Фильтр гидравлический JCB 3СХ 32/925346 
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 2 19,840.00                 39,680.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1213

Komatsu WB93R  42N-62-15470  
KOMATSU parts None 
гидравликалық сүзгі 

Фильтр гидравлический Komatsu WB93R  42N-62-
15470  KOMATSU parts None

ЗЦП шт 2 42,650.00                 85,300.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1214

HYUNDAY R210W-9S  Е 131-0214-А 
Hyundai Heavy Industries CO 
гидравликалық сүзгі 

Фильтр гидравлический HYUNDAY  R210W-9S  Е 
131-0214-А Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 2 17,560.00                 35,120.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1215
JCB 3СХ   581/М8564 J.C.Bamford Ltd 
трансмиссиялық сүзгі 

Фильтр трансмиссионный JCB  3СХ   581/М8564 
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 2 9,160.00                   18,320.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1216

Komatsu  WB93R CA0045177   
KOMATSU parts None  
трансмиссиялық сүзгі 

Фильтр трансмиссионный Komatsu WB93R 
CA0045177   KOMATSU parts None  

ЗЦП шт 2 22,580.00                 45,160.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1217
ZL30E RG21287T12834 
трансмиссиялық сүзгі 

Фильтр трансмиссионный ZL30 E RG21287T12834 ЗЦП шт 2 14,890.00                 29,780.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1218
YN 935 VF87451E15426 
трансмиссиялық сүзгі 

Фильтр трансмиссионный YN 935  VF87451E15426 ЗЦП шт 2 17,560.00                 35,120.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1219

HYUNDAY R210W-9S  31N4/01460  
Hyundai Heavy Industries CO 
кайтарушы элемент 

Элемент обратный HYUNDAY R210W-9S  
31N4/01460  Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 3 25,640.00                 76,920.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1220

HYUNDAY  R210W-9S 31N8-01360 
Hyundai Heavy Industries CO 
құрғатқыш сүзгісі 

Дренажный фильтр HYUNDAY   R210W-9S 31N8-
01360 Hyundai Heavy Industries CO

ЗЦП шт 3 23,540.00                 70,620.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1221
Шкода Рапид CU 26 010 Mann Filter 
салон сүзгісі 

Фильтр салона Шкода Рапид  CU 26 010 Mann Filter ЗЦП шт 4 2,640.00                   10,560.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1222
JCB 3СХ  322/F8191  J.C.Bamford Ltd 
салон сүзгісі 

Фильтр салона  JCB 3СХ  322/F8191  J.C.Bamford 
Ltd    

ЗЦП шт 4 6,580.00                   26,320.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1223

Komatsu WB93R   42N-54-14330  
KOMATSU parts None  салон сүзгісі 

Фильтр салона  Komatsu WB93R   42N-54-14330  
KOMATSU parts None  

ЗЦП шт 2 6,490.00                   12,980.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1224
JCB 3 СХ  ауабаптағышының 
331/25629  J.C.Bamford Ltd сүзгісі 

Фильтр кондиционера JCB 3 СХ  331/25629  
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 4 8,740.00                   34,960.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1225
JCB 3 СХ ауабаптағышының 
30/926362 J.C.Bamford Ltd сүзгісі 

Фильтр кондиционера JCB 3 СХ 30/926362 
J.C.Bamford Ltd    

ЗЦП шт 4 8,640.00                   34,560.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1226

Komatsu WB93R ауабаптағышының 
42N-07-11910  KOMATSU parts None 
сүзгісі 

Фильтр кондиционера Komatsu WB93R   42N-07-
11910  KOMATSU parts None 

ЗЦП шт 2 15,490.00                 30,980.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1227

HYUNDAY R210W-9S 
ауабаптағышының 11N6-90770  
Hyundai Heavy Industries CO сүзгісі 

Фильтр кондиционера HYUNDAY R210W-9S  11N6-
90770  Hyundai Heavy Industries CO   

ЗЦП шт 4 7,120.00                   28,480.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1228
ВАЗ-21214 атрқы тежегіш барабаны 
"Автоваз" ААҚ

Барабан тормозной задний ВАЗ-21214 ОАО 
"Автоваз"

ЗЦП шт 2 7,840.00                   15,680.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1229
ВАЗ-21214 1.5 280218037 валюметрі 
"Автоваз" ААҚ

Валюметр 1.5 280218037 ВАЗ-21214 ОАО "Автоваз" ЗЦП шт 1 27,150.00                 27,150.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1230
ВАЗ 2121 2106-1601130 ілінісу дискісі 
"Автовоз" 

Диск сцепления ВАЗ 2121 2106-1601130 "Автоваз" ЗЦП шт 2 2,640.00                   5,280.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1231
ВАЗ-21214 электрон дроссельдік 
жапқыш "Bosch"

Дроссельная заслонка электронная ВАЗ-21214 
"Bosch"

ЗЦП шт 1 28,460.00                 28,460.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1232
ВАЗ-21214 ГТМ тістегершігі бар 
жұлдызша "Автоваз" ААҚ

Звезды с шестернями ГРМ ВАЗ-21214 ОАО 
"Автоваз"

ЗЦП шт 1 6,100.00                   6,100.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1233
ВАЗ 2121-3502090 артқы тежегіш 
қалпы ж-қ "Автоваз" 

Колодка торм.ВАЗ 2121-3502090 зад.к-т "Автоваз" ЗЦП шт 8 3,500.00                   28,000.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1234
ВАЗ-2121 алдыңғы тежегіш қалпы 
"Автоваз"

Колодка торм. ВАЗ-2121 передняя"Автоваз" ЗЦП шт 4 2,800.00                   11,200.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1235 ВАЗ-2121 айқастырмасы "Автоваз" Крестовина ВАЗ-2121"Автоваз" ЗЦП шт 4 1,800.00                   7,200.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1236
 ВАЗ 2121-3003060 Нива рульдік 
ұштық ұзын "Ремофф"

Наконечник рулевой ВАЗ 2121-3003060 Нива 
длин."Ремофф"

ЗЦП шт 4 1,650.00                   6,600.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1237
ВАЗ-21214 су сорғысы "Автоваз" 
ААҚ

Насос водяной ВАЗ-21214 ОАО"Автоваз" ЗЦП шт 2 3,840.00                   7,680.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1238
ВН ВАЗ 21214-3707080 Нива сымы 
инж. ж-қ силикон "Ремофф"

Провода ВН ВАЗ 21214-3707080 Нива инж.к-
т.силикон "Ремофф"

ЗЦП шт 1 3,800.00                   3,800.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1239
ВАЗ 21213-1301012 Нива радиаторы 
"Автоваз" ААҚ

Радиатор ВАЗ 21213-1301012 Нива ОАО"Автоваз" ЗЦП шт 1 11,200.00                 11,200.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1240
ВАЗ-21214 жин-ғы  таратушы білік 
инжнеторы "Автоваз" ААҚ

Распределительный вал инжектор в сборе ВАЗ-
21214 ОАО "Автоваз"

ЗЦП шт 1 14,860.00                 14,860.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1241
ВАЗ 2121  5702.3708000  редукт.  
стартері "БАТЭ"

Стартер ВАЗ 2121  5702.3708000 редукт.  "БАТЭ" ЗЦП шт 1 22,100.00                 22,100.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1242
ВАЗ 21213-1601085 Нива қ/т ілінісуі 
"Автоваз"

Сцепление ВАЗ 21213-1601085 Нива н/о "Автоваз" ЗЦП шт 1 18,700.00                 18,700.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1243
ВАЗ 2121-3003000 Нива жин-ғы 
рульдік трапеция "Автоваз"

Трапеция рулевая в сб.ВАЗ 2121-3003000 Нива 
"Автоваз"

ЗЦП шт 1 11,600.00                 11,600.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1244
ШРУС ВАЗ 2121-2215012 Нива 
сыртқы "Автоваз"

ШРУС ВАЗ 2121-2215012 Нива наруж. "Автоваз" ЗЦП шт 4 5,200.00                   20,800.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1245
ВАЗ 2123 Нива Шевр. жылытқыш 
электр желдеткіші "Автоваз"

Эл/вентилятор отопит.ВАЗ 2123 Нива Шевр. 
"Автоваз"

ЗЦП шт 1 8,700.00                   8,700.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1246
ВАЗ 2112-1139009 жин-ғы электр 
бензин сорғысы "Пекар"

Электробензонасос в сб. ВАЗ 2112-1139009 "Пекар" ЗЦП шт 1 7,800.00                   7,800.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1247
А-12-10 ВА15S көлік шамы 
өлшемдері жəне бұрылыс

Автолампа А-12-10 ВА15S габариты и поворот ЗЦП шт 200 70.00                        14,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1248
А-24-21-3 ВА15S  көлік шамы 
өлшемдері жəне бұрылыс

Автолампа А-24-21-3 ВА15S габариты и поворот ЗЦП шт 120 70.00                        8,400.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1249 Н4 12-60/55 көлік шамы Автолампа Н4 12-60/55 ЗЦП шт 120 650.00                      78,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1250 Н4 24-75/70 көлік шамы Автолампа Н4 24-75/70 ЗЦП шт 120 650.00                      78,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1251 Сымы бар Н3 12-55 көлік шамы Автолампа Н3 12-55 с проводом ЗЦП шт 50 420.00                      21,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1252 Н7 12-55-3  көлік шамы Автолампа Н7 12-55-3 ЗЦП шт 50 550.00                      27,500.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1253
ГАЗ-3307, 3309 105л  отын багы 
33081-1101010 

Бак топливный ГАЗ-3307, 3309 105л  33081-1101010 ЗЦП шт 3 43,180.00                 129,540.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1254
ГАЗ-3309  артқы тежегіш барабаны 
"ГАЗ" ААҚ

Барабан тормозной ГАЗ-3309 задний ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 4 27,800.00                 111,200.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1255
ГАЗ-3309 алдыңғы тежегіш барабаны 
"ГАЗ" ААҚ

Барабан тормозной ГАЗ-3309 передний ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 4 19,500.00                 78,000.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1256
ГАЗ 53-1106010 бензин сорғысы 
"Pekar"

Бензонасос ГАЗ 53-1106010 "Pekar" ЗЦП шт 2 7,120.00                   14,240.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1257

ГАЗ 3309-1701052    2 жəне 3 алдыңғы 
тістегершік блогы "ГАЗ" ААҚ

Блок шестерен 2 и 3 пер. ГАЗ 3309-1701052 ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 4 21,400.00                 85,600.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1258
Жин-ғы ГАЗ-3309  57-2200011 
айқаратопса білігі "ГАЗ" ААҚ

Вал карданный ГАЗ-3309  57-2200011 в сб. ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 66,450.00                 66,450.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1259
3309-1701024 АБҚ бір.білігі "ГАЗ" 
ААҚ

Вал перв.КПП  3309-1701024 ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 1 33,600.00                 33,600.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1260
МТЗ ескі 50-1005121 145 тісті сермер 
тəжі "МТЗ" ААҚ

Венец маховика МТЗ стар 50-1005121 145 зуб ОАО 
"МТЗ"

ЗЦП шт 2 24,510.00                 49,020.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1261
 3309-1702029    2-3 алдыңғы АБҚ 
ашасы "ГАЗ"

Вилка КПП 2-3-й пер. 3309-1702029 "ГАЗ" ЗЦП шт 1 6,400.00                   6,400.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1262

ГАЗ 3309-1201005 дыбыс азайтқышы 
Д-245 қозғалтқышы "ГАЗ" ААҚ

Глушитель ГАЗ 3309-1201005 двиг.Д-245 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 16,500.00                 16,500.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1263
ГАЗ-3309 ETR отын қысымының сезгі 
құрылғысы "Bosch"

Датчик давления топлива ETR ГАЗ-3309 "Bosch" ЗЦП шт 2 24,560.00                 49,120.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1264
ГАЗ 523-1601090-30  жетекші дискісі 
"ГАЗ" ААҚ

Диск корзина ГАЗ 53-1601090-30 ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 2 19,540.00                 39,080.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1265
ГАЗ 53-1601130  ілінісу дискісі "ЗМЗ" 
ААҚ

Диск сцепления ГАЗ 53-1601130  ОАО "ЗМЗ" ЗЦП шт 2 8,800.00                   17,600.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1266
4301-1601130 ілінісу дискісі "ГАЗ" 
ААҚ

Диск сцепления 4301-1601130 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 4 26,800.00                 107,200.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1267  Пленар-4ДМ-2 жану камерасы Камера сгорания отопителя Пленар-4ДМ-2 ЗЦП шт 5 22,350.00                 111,750.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1268
ГАЗ 3309-70-3430010  РГК-ны 
басқару клапаны "ГАЗ" ААҚ

Клапан управления ГУРа ГАЗ 3309-70-3430010 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 10,150.00                 20,300.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1269
EGR-VALVE PV 45 Д-245 Е4 480-00-
004-02 ПГҚ клапаны "Bosch"

Клапан РОГ  EGR-VALVE PV 45  Д-245 Е4 480-00-
004-02 "Bosch"

ЗЦП шт 1 261,320.00               261,320.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1270
ГАЗ 3309,53 алдыңғы тежегішінің 
3307-3501090 қалпы

Колодка торм. пер. ГАЗ 3309,53 3307-3501090 
"Ремофф"

ЗЦП шт 8 4,200.00                   33,600.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1271
ГАЗ-3309 4301-1601125-20 ОАО 
"ГАЗ" жапырақты ілінісу жетекшісі

Корзина сцепления ГАЗ-3309 лепестковая 4301-
1601125-20 ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 3 58,740.00                 176,220.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1272
ГАЗ-3309,53 алдыңғы тежегішінің 
3307-3502090 қалпы "Ремофф"

Колодка торм. зад. ГАЗ-3309,53 3307-3502090 
"Ремофф"

ЗЦП шт 10 4,200.00                   42,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1273
3309-1701015-11 5 сатылы АБҚ 
корпусы "ГАЗ" ААҚ

Корпус КПП 5-ти ступ. 3309-1701015-11 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 1 88,450.00                 88,450.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1274

ГАЗ-3308, 3309 рульдік басқарудың 
3403015 кронштейні "ГАЗ"

Кронштейн рулевого управления ГАЗ-3308, 3309-
3403015 "ГАЗ"

ЗЦП шт 2 7,260.00                   14,520.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1275  ГАЗ 53 - 2201025 айқастырмасы Крестовина ГАЗ 53-2201025 ЗЦП шт 6 4,560.00                   27,360.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1276
А29.05.000А-06  Д-245 авто.  
сығымдағышы "БЗА" 

Компрессор А29.05.000А-06  Д-245 авто.  "БЗА" ЗЦП шт 1 34,560.00                 34,560.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1277

ГАЗ 3507(53) қуаттылықты таңдау 
қорабы су тасушы/ернемекті/дара 
тістегеріш (4-АБҚ)  

Коробка отбора мощности 
водовоз/фланцевое/одинарная шестерня (4-КПП) 
ГАЗ 3507(53)

ЗЦП шт 1 47,800.00                 47,800.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1278

 ГАЗ 3309  086-002-08134  
қуаттылықты таңдау 
қорабы/ернемекті/ (5 сат.- АБҚ)  

Коробка отбора мощности /фланцевое/  (5ступ-
КПП) ГАЗ 3309  086-002-08134

ЗЦП шт 1 312,100.00               312,100.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1279
ГАЗ-3309  Д-245  240-1005114-Л-03 
тоғыны бар сермер "МТЗ" ААҚ

Маховик с ободом ГАЗ-3309 Д-245  240-1005114-Л-
03 ОАО "МТЗ"

ЗЦП шт 1 236,540.00               236,540.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1280
ГАЗ 3309 45-3621008-2 баскыш 
модулі "Bosch"

Модуль педальный ГАЗ 3309 45-3621008-2 "Bosch" ЗЦП шт 2 18,500.00                 37,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1281
Жин-ғы 2,3 алд. 3309-1701123 АБҚ 
жылжымалы муфтасы "Ремофф"

Муфта скольз. КПП 3309-1701123  2,3 пер. в сб. 
"Ремофф"

ЗЦП шт 2 21,200.00                 42,400.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1282

Жин-ғы 1 алд. жəне а/артқы 3309-
1701124 АБҚ жылжымалы муфтасы 
"Ремофф"

Муфта скольз. КПП 3309-1701124 1 пер. и з/х в сб. 
"Ремофф"

ЗЦП шт 2 21,100.00                 42,200.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1283
ГАЗ-53 66-1307010 су сорғысы "ГАЗ" 
ААҚ

Насос водяной ГАЗ-53 66-1307010 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 1 6,540.00                   6,540.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1284 ЗИЛ,Г-3309,5301 помпасы, ГАЗ" ААҚ  Помпа ЗИЛ,Г-3309,5301, ОАО "ГАЗ"  ЗЦП шт 2 22,350.00                 44,700.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1285

Г3309, 33104, ЗИЛ қозғ төсемі ММЗ-
245 Е-2,3 қозғ. (толық ж-қ) "МТЗ" 
ААҚ

 Прокл двиг Г3309, 33104, ЗИЛ дв ММЗ-245 Е-2,3 
(полный к-т) ОАО "МТЗ"

ЗЦП шт 2 4,750.00                   9,500.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1286
ГАЗ 33081 К.1170300 үрленетін 
ауаның салқындатқышы

Охладитель наддувочного воздуха ГАЗ 33081 
К.1170300 

ЗЦП шт 1 33,230.00                 33,230.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1287
3309-80-1601180 жин-ғы сығ. 
мойынтірек "ГАЗ" ААҚ

Подшипник выж. в сб. 3309-80-1601180 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 3 34,620.00                 103,860.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1288
3309-2402165  41/9 бас шеткі 
тістегеріш жұбы тісті "ГАЗ" ААҚ

Пара гл конич шест 3309-2402165  41/9 
зуб.ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 69,800.00                 69,800.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1289
Пленар-4ДМ-2 ПУ-10М 
жылытқыштың басқару панелі

Пульт управления отопителя Пленар-4ДМ-2 ПУ-
10М

ЗЦП шт 3 18,460.00                 55,380.00               январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора
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1290
ГАЗ-3309 Евро-3 3302-10-1301010-23 
радиаторы "ГАЗ" ААҚ

Радиатор ГАЗ-3309 Евро-3 3302-10-1301010-23 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 3 88,740.00                 266,220.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1291
 ГАЗ 3307-1301010 радиаторы "ГАЗ" 
ААҚ

Радиатор ГАЗ 3307-1301010 ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 1 84,510.00                 84,510.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1292
Жин-ғы ГАЗ 3307-8101010 
жылытқыш радиаторы  "ГАЗ" ААҚ

Радиатор отопителя ГАЗ 3307-8101010  в сб.ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 12,640.00                 25,280.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1293
Тісті генератордың 280-10*13 белдігі 
Г-3309, МАЗ Евро-3 

1280-10*13  ремень зуб. генер. Г-3309, МАЗ Евро-3 ЗЦП шт 24 1,260.00                   30,240.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1294 А-11 от алдыру білтесі Свечи зажигания А-11 ЗЦП шт 80 810.00                      64,800.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1295
№886 12/24 автоматты жылытқыштың 
білтесі

Свеча автоном.отопителя №886 12/24 ЗЦП шт 2 8,840.00                   17,680.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1296
ГАЗ-3309  Д-243,245  5404.3708  
стартері 24в   редукторы "БАТЭ"

Стартер ГАЗ-3309  Д-243,245  5404.3708  24в 
редуктор "БАТЭ"

ЗЦП шт 1 78,450.00                 78,450.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1297
Жин-ғы ABS-мен 3309-3103006  алд. 
оң күпшегі "ГАЗ" ААҚ

Ступица пер. прав. 3309-3103006 с ABS в сб. ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 67,200.00                 67,200.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1298
Жин-ғы ABS-мен 3309-2104008  арт. 
оң күпшегі "ГАЗ" ААҚ

Ступица зад. 3309-2104008 прав. в сб. ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 1 66,450.00                 66,450.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1299
3309-3414052 көлденең тартқышы 
"ГАЗ" ААҚ

Тяга поперечная 3309-3414052 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 33,120.00                 66,240.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1300
Жин-ғы ГАЗ-3309 бойлық тартқышы 
"ГАЗ" ААҚ

Тяга продольная ГАЗ-3309 в сб ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 61,300.00                 122,600.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1301
Газ-3309 бүріккіші Cummon Rail 
"Bosch"

Форсунка Газ-3309 Cummon Rail "Bosch" ЗЦП шт 2 89,560.00                 179,120.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1302
АБС-мен 3309-3502340 артқы тежегіш 
цилиндрі "ГАЗ" ААҚ

Гидронасос шестеренный (правое вращение) ЗЦП шт 1 206,116.00               206,116.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1303

Г/в күшейткішімен 3309-3510009-01 
бас тежегіш цилиндрі "ГАЗ" ААҚ

Цилиндр торм.глав. 3309-3510009-01 с г/в усилит. 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 44,500.00                 89,000.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1304
2-бер. 3309-1701111 АБҚ тістегершігі  
"ГАЗ" ААҚ

Шестерня КПП 3309-1701111 2-ой пер. ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 14,560.00                 29,120.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1305
3-бер. 3309-1701114 АБҚ тістегершігі 
"ГАЗ" ААҚ

Шестерня КПП 3309-1701114 3-ей пер. ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 18,790.00                 37,580.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1306
08600208134 21 зуб OMFB аралық 
берілісі

Шестерня промежуточная КОМа 08600208134 21 
зуб OMFB

ЗЦП шт 1 91,340.00                 91,340.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1307
ГАЗель 3302-3502070 артқы тежегіш 
барабаны

Барабан торм. зад. ГАЗель 3302-3502070 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 9,970.00                   19,940.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1308
402 қозғ УАЗ, ГАЗель стартер 
бендиксі

Бендикс стартера 402 дв УАЗ, ГАЗель ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 8,450.00                   16,900.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1309

ГАЗ-2705 алдыңғы айқаратопса білігі 
ШРУС-пен толық жетекті "ГАЗ" ААҚ

Вал карданный передний ГАЗ-2705 
полноприводный со ШРУсом ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 147,500.00               147,500.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1310
2705 дыбыс азайтқышы БИЗНЕС Е4 
421,6 (ГБЖ-мен)  "ГАЗ" ААҚ

Глушитель 2705 БИЗНЕС Е4 421,6 (с ГБО) 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 21,260.00                 42,520.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1311
АБС Гз-3302 алдыңғы сол сезгі 
құрылғысы  (евро 3) (Bosch)  

Датчик АБС Гз-3302 передний левый (евро 3) 
(Bosch)

ЗЦП шт 4 8,460.00                   33,840.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1312

405/406 лямдзонд сезгі құрылғысы 
қозғ. қ/т (оттектің сезгі құрылғысы) 
"ГАЗ" ААҚ

Датчик лямдзонд  405/406 дв н/о (датчик кислорода) 
ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 15,600.00                 31,200.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1313
40637-1601130  ілінісу дискісі "ГАЗ" 
ААҚ

Диск сцепления 40637-1601130  ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 4 7,250.00                   29,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1314
ГАЗель 3302-3501077 тежегіш дискісі  
"ГАЗ" ААҚ

Диск тормозной ГАЗель 3302-3501077 ОАО"ГАЗ" ЗЦП шт 2 12,450.00                 24,900.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1315
УАЗ 40904-3847010 иінді біліктің сезгі 
құрылғысы  "УМЗ" ААҚ

Датчик коленвала УАЗ 40904-3847010 ОАО "УМЗ" ЗЦП шт 2 12,650.00                 25,300.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1316
Жин-ғы 4062-1148100-02 дросселі 
"УМЗ" ААҚ

Дроссель в сб. 4062-1148100-02 ОАО "УМЗ" ЗЦП шт 1 14,870.00                 14,870.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1317
ГАЗель ЖК сымдар ширағы Бизнес 
4216 "ГАЗ" ААҚ

Жгут проводов ВН ГАЗель Бизнес 4216 ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 4 8,560.00                   34,240.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1318
3302 тұтандыру құлпы 7конт 
Ижтехмаш

Замок зажигания 3302  7конт Ижтехмаш ЗЦП шт 2 7,890.00                   15,780.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1319

УАЗ, Волга, ГАЗель,МТЗ 469-00-
2201025-95 айқастырмасы "ГАЗ" ААҚ

Крестовина УАЗ, Волга, ГАЗель,МТЗ 469-00-
2201025-95 ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 16 4,680.00                   74,880.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1320
ГАЗель Бизнес жылытқыш краны 
электр. 30-8109030  "ГАЗ" ААҚ

Кран отопителя ГАЗель Бизнес электр. 30-8109030 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 4 7,890.00                   31,560.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1321
ГАЗель негіз астындағы артқы 
күшейтк. қаңылтыр "ГАЗ" ААҚ

Лист подкоренной зад ГАЗель усилен ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 8 13,560.00                 108,480.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1322
4062-1005115 тоғыны бар сермер 
"ГАЗ" ААҚ

Маховик с ободом 4062-1005115 ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 1 16,400.00                 16,400.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1323
421 помпасы,6 қозғ. (2 жуан штуцер) 
БИЗНЕС  "ГАЗ" ААҚ

Помпа  421,6дв (2 толстых штуцера) БИЗНЕС ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 3 18,450.00                 55,350.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1324

Жин-ғы ГАЗель 3302-2202085 
айқаратопса білігінің қ/т тірегі "ГАЗ" 
ААҚ

Опора кард. вала н/о в сб. ГАЗель 3302-2202085 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 2 9,470.00                   18,940.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1325

ГАЗель 330242-1301010 жылытқыш 
радиаторы   "ГАЗ" ААҚ

Радиатор отопления ГАЗель 330242-1301010 ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 1 13,460.00                 13,460.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1326
3302 ГАЗель Бизнес 3-қатарлы 
салқындату радиаторы "ГАЗ"

Радиатор охлаждения 3302 ГАЗель Бизнес 3-х ряд 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 3 47,860.00                 143,580.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1327
ГАЗ,УАЗ 40.1147051 бос жүріс 
реттегіші "ГАЗ" ААҚ

Регулятор холостого хода ГАЗ,УАЗ 40.1147051 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 1 15,640.00                 15,640.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1328
УАЗ 469 рульдік редукторы "УМЗ" 
ААҚ

Редуктор рулевой УАЗ 469 ОАО "УМЗ" ЗЦП шт 1 41,890.00                 41,890.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1329 ГАЗель, Волга 6РК-1370 белдігі Ремень 6РК-1370 ГАЗель, Волга ЗЦП шт 6 3,200.00                   19,200.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1330

ГАЗель артқы 3302(3221)-40-2912011-
02 рессорасы 2 қаңылтыр "ГАЗ" ААҚ

Рессора ГАЗель зад.3302(3221)-40-2912011-02  2 
листа ОАО"ГАЗ"

ЗЦП шт 4 27,840.00                 111,360.00             март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1331
Гз алдыңғы күпшектің  ж/ж (7305, 
7307, тығыздама) "ГАЗ" ААҚ

Р/к ступицы Гз пер (7305,7307,сальник) ОАО "ГАЗ" ЗЦП шт 4 3,890.00                   15,560.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1332
Гз артқы күпшектің ж/ж (7509,7510 
мойынт.+тығыздама) "ГАЗ" ААҚ

Р/к ступицы зад Гз (подш7509,7510+сальник)  ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 4 5,640.00                   22,560.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1333

421,6 ілінісу ж/ж (жетекші+сығ. 
мойынт. дискісі) БИЗНЕС "ГАЗ" ААҚ

Р/к сцепления 421,6 (корзина+диск подшип выж) 
БИЗНЕС ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 2 51,200.00                 102,400.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1334
А-17 ДВР   білтесі қозғ. УМЗ 4216 
Газель Бизнес, ЗМЗ-406 

Свеча А-17 ДВР  дв УМЗ 4216 Газель Бизнес, ЗМЗ-
406 ОАО 

ЗЦП шт 24 660.00                      15,840.00               март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1335
ЗМЗ-402 қозғалтқыштың ГАЗ 
422.3708-01 стартері  "Батэ"      

Стартер ГАЗ 422.3708-01  двиг.ЗМЗ-402   "Батэ" ЗЦП шт 3 33,100.00                 99,300.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1336
Жин-ғы ГАЗель 3302-1701178 АБҚ 
синхрондауышы "ГАЗ" ААҚ

Синхронизатор КПП ГАЗель 3302-1701178 в сб. 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 2 9,840.00                   19,680.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1337
ГАЗель, Волга 24-3510010-02 
г/вакуумды күшейткіш "ГАЗ" ААҚ

Усилитель г/вакуума ГАЗель, Волга 24-3510010-02 
ОАО "ГАЗ"

ЗЦП шт 1 23,460.00                 23,460.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1338

УАЗ 3151-00-3510010-95 
гидровакуумды күшейткіш "УМЗ" 
ААҚ

Усилитель г/вакуума УАЗ 3151-00-3510010-95 
ОАО "УМЗ"

ЗЦП шт 1 32,640.00                 32,640.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1339
ГАЗель 3302-1602290 бас ілінісу 
цилиндрі "ГАЗ" ААҚ

Цилиндр сцепл.главн. ГАЗель 3302-1602290  ОАО 
"ГАЗ"

ЗЦП шт 2 6,500.00                   13,000.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1340
УАЗ 421-1006001 таратушы білік 
тістегершігі  "УМЗ" ААҚ

Шестерня распредвала ГАЗ 421-1006001 ОАО 
"УМЗ"

ЗЦП шт 2 14,560.00                 29,120.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1341 1650-21*14 белдігі ЗиЛ тісті ЯРТ 1650-21*14  ремень ЗиЛ зуб. ЯРТ ЗЦП шт 30 4,230.00                   126,900.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1342
11-3511010 жинақтағы КамАЗ ылғал 
бөлгіші "КАМАЗ" ААҚ

Влагоотделитель КамАЗ в сборе 11-3511010 ОАО 
"КАМАЗ"

ЗЦП шт 1 19,800.00                 19,800.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1343
КамАЗ 6562.3701 90 А  Евро-4 
генераторы  BOSCH

Генератор КамАЗ 6562.3701  90 А Евро-4 BOSCH ЗЦП шт 1 78,400.00                 78,400.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1344
КамАЗ ЕВРО. БПВ-17-100-02 
генераторының диодты белдігі

Диодный мост генератора КамАЗ ЕВРО. БПВ-17-
100-02

ЗЦП шт 2 6,450.00                   12,900.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1345
КамАЗ 2 секциялы бас тежегіш краны 
641 319 0080

Главный тормозной кран КамАЗ 2-х секц.  641 319 
008 0

ЗЦП шт 1 24,680.00                 24,680.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1346
МАЗ 182.1601090 жетекші дискіс 
"МАЗ" ААҚ

Диск корзина МАЗ 182.1601090  ОАО "МАЗ" ЗЦП шт 1 97,810.00                 97,810.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1347
МАЗ (1 ілінісу дискісі) 182-1601130  d-
51 мм ілінісу дискісі "МАЗ" ААҚ

Диск сцепления МАЗ (1 диск.сцепл.) 184-1601130-10  
 d-51мм ОАО "МАЗ"

ЗЦП шт 2 64,590.00                 129,180.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1348
КамАЗ 100-3534010 қысымды шектеу 
клапаны 

Клапан ограничения давления КамАЗ 100-3534010 ЗЦП шт 1 9,450.00                   9,450.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1349
Камаз ЕВРО 1102.3741.000 24в. 
отынды электр магниттік клапаны

Клапан топливный электромагнит. Камаз ЕВРО 
1102.3741.000 24в.

ЗЦП шт 1 5,120.00                   5,120.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1350
ЕВРО 6029-3537310-30 қол тежегіш 
краны "БелОМО"

Кран ручн.торм. ЕВРО 6029-3537310-30  
"БелОМО"

ЗЦП шт 1 22,310.00                 22,310.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1351

КамАЗ 5320-2201025 кіш. (ЗиЛ-130, 
ГАЗ-3309) айқастырмасы "КАМАЗ" 
ААҚ

Крестовина КамАЗ 5320-2201025 мал.(ЗиЛ-130,ГАЗ-
3309) ОАО "КАМАЗ"

ЗЦП шт 6 6,450.00                   38,700.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1352
КамАЗ 6520-2506060 МОД 
айқастырмасы "КАМАЗ" ААҚ

Крестовина МОД КамАЗ 6520-2506060 ОАО 
"КАМАЗ"

ЗЦП шт 2 13,560.00                 27,120.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1353
КАМАЗ 55111 №3 артқы рессор 
жаймасы "КАМАЗ" ААҚ

Лист рессоры №3 КАМАЗ 55111 задн. ОАО 
"КАМАЗ"

ЗЦП шт 2 22,490.00                 44,980.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1354
МАЗ ЯМЗ-238НБ-1005115-Д "ЯМЗ" 
сермері

Маховик МАЗ ЯМЗ-238НБ-1005115-Д "ЯМЗ" ЗЦП шт 2 184,560.00               369,120.00             март шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1355

КамАЗ-65115 343.151.000.157 
жинағындағы ілінісуді ажырататын 
муфта "КАМАЗ" ААҚ

Муфта выкл сцепл.в сб.КамАЗ-65115 
343.151.000.157  ОАО "КАМАЗ"

ЗЦП шт 1 25,680.00                 25,680.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1356
Урал, МАЗ 256Б-3407199-01 ГУР 
сорғысы

Насос ГУРа Урал, МАЗ 256Б-3407199-01 ЗЦП шт 1 64,590.00                 64,590.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1357

Камаз 53212-3501105 бұрғылау-жону 
көлбеу тежегіші "КАМАЗ" ААҚ  

Накл торм Камаз 53212-3501105 сверл.расточ.  
ОАО "КАМАЗ"

ЗЦП шт 16 1,100.00                   17,600.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1358  МАЗ НШ-32МП-0 ГУР сорғысы Насос ГУРа МАЗ НШ-32МП-0 с клапаном ЗЦП шт 1 108,620.00               108,620.00             март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1359 236-1307010 су сорғысы "МАЗ" ААҚ Насос водяной 236-1307010 ОАО "МАЗ" ЗЦП шт 1 38,950.00                 38,950.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1360
 JCB 3 CX 322/222579 гидравликалық 
бөлгіші

Гидрораспределитель JCB 3 CX 322/222579 ЗЦП шт 1 850,000.00               850,000.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1361
КамАЗ 6520, МАЗ артқы сатылы 7520 
А мойынтірегі 

7520 А подшипник зад.ступ КамАЗ 6520, МАЗ ЗЦП шт 2 14,650.00                 29,300.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1362
КамАЗ-6520 артқы сатылы 7723 КМ 
мойынтірегі

7723 КМ подшипник КамАЗ-6520 з/ступ. ЗЦП шт 2 15,420.00                 30,840.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1363
КамАЗ 5320-1609510 ПГК "КАМАЗ" 
ААҚ

ПГУ КамАЗ 5320-1609510 ОАО "КАМАЗ" ЗЦП шт 1 36,840.00                 36,840.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1364

МАЗ 64211-1609200 ПГК (ілінісудің 1 
дискілі ЯМЗ-238М АБҚ)  "МАЗ"

ПГУ МАЗ 64211-1609200 (КПП ЯМЗ-238М сцепл. 
1-но дисковое) ОАО "МАЗ"

ЗЦП шт 2 29,870.00                 59,740.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1365
4-қатарлы 64221-8101060 МАЗ 
жылыту радиаторы  "ШААЗ"

Радиатор отопления МАЗ 4-х рядный 64221-
8101060 "ШААЗ"

ЗЦП шт 1 29,870.00                 29,870.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1366 ЯМЗ 25-3708 тартқыш релесі  "Батэ" Реле втягивающее ЯМЗ 25-3708 "Батэ" ЗЦП шт 2 18,960.00                 37,920.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1367

МАЗ 64226-3502136-010 автоматты 
ұсақ оймакілтекті оң жақ РТ-40-18 
шытырлауық иінтірегі  

Рычаг-трещётка РТ-40-18 МАЗ 64226-3502136-010 
прав.автомат мелк.шлиц.

ЗЦП шт 2 18,740.00                 37,480.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1368
Камаз 864129-02 артқы сатылы 142-
168 металл тығыздамасы 

142-168 сальник з/ст Камаз  864129-02 метал. ЗЦП шт 2 3,120.00                   6,240.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1369
МАЗ АКМ9М2 7601.1013600-12 
жылу алмастырғыш

Теплообменник МАЗ АКМ9М2 7601.1013600-12 ЗЦП шт 2 97,800.00                 195,600.00             март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1370
154-1703520 АБҚ жетегінің ұз.366 мм 
реактивті тартқышы

Тяга реактивная привода КПП 154-1703520 дл366 
мм

ЗЦП шт 1 13,560.00                 13,560.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1371
МАЗ 6430-1602510 тепкі ілінісу 
цилиндрі "МАЗ" ААҚ

Цилиндр сцепления педальный МАЗ 6430-1602510 
ОАО "МАЗ"

ЗЦП шт 1 19,870.00                 19,870.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1372

КамАЗ ЕВРО 24/24 типті, 661-3519200 
энергетикалық аккумуляторы 
"КАМАЗ" ААҚ

Энергоаккумулятор КамАЗ ЕВРО тип 24/24, 661-
3519200 ОАО "КАМАЗ"

ЗЦП шт 2 18,760.00                 37,520.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1373
ЯМЗ 2501-3708200-03 стартер зəкірі  
"Батэ"

Якорь стартера ЯМЗ 2501-3708200-03 "Батэ" ЗЦП шт 3 39,780.00                 119,340.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1374
МТЗ 70-1601026 ҚТБ жетекші білігі 
"МТЗ" ААҚ

Вал ведущий ВОМ МТЗ 70-1601026 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 1 18,790.00                 18,790.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1375
МТЗ 48-1701032 бастапқы білігі 
"МТЗ" ААҚ

Вал первичный МТЗ 48-1701032 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 1 18,460.00                 18,460.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1376
МТЗ 74-1702086 бастапқы а/а 1 аша 
"МТЗ" ААҚ

Вилка 1 пер.з/х  МТЗ 74-1702086 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 1 12,890.00                 12,890.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1377
МТЗ 80-4202020-А жинағындағы 
артқы ҚТБ "Бобруйск"

ВОМ задний в сб. МТЗ 80-4202020-А01-80 
"Бобруйск"

ЗЦП шт 1 91,240.00                 91,240.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1378
МТЗ-100/Д-260,Д-245 Г-994.3701 
генераторы "Батэ"

Генератор МТЗ-100/Д-260,Д-245 Г-994.3701 "Батэ" ЗЦП шт 1 31,230.00                 31,230.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1379
МТЗ 240-1003012-А1 тежегіш дискісі 
"МТЗ" ААҚ

Диск тормозной МТЗ 85-3502040-02 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 8 3,350.00                   26,800.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1380 МТЗ 8 тес.  18,4 R34 артқы дөңгелегі
Диск колесный задний МТЗ 8 отв. Под шину 18,4 
R34

ЗЦП шт 2 84,560.00                 169,120.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1381
МТЗ 80-1601090 жетекші дискісі 
"МТЗ" ААҚ

Диск корзина МТЗ 80-1601090 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 3 51,480.00                 154,440.00             март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1382
МТЗ 80-1601093 баспалы дискісі 
"МТЗ" ААҚ

Диск нажимной МТЗ 80-1601093 ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 6 11,250.00                 67,500.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1383
МТЗ 85-1601120-Б тіректі дискісі 
"МТЗ" ААҚ

Диск опорный МТЗ 85-1601120-Б ОАО "МТЗ" ЗЦП шт 2 14,500.00                 29,000.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1384
МТЗ (күшейт.)70-1601130 А3 
серіппелі ілінісу дискісі "МТЗ" ААҚ

Диск сцепления МТЗ (усил.)70-1601130 А3 пруж. 
ОАО "МТЗ"

ЗЦП шт 5 10,870.00                 54,350.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1385
70-3502035 саңылауы бар МТЗ 
жұмыс тежегішінің қамыты "МТЗ"

Кожух тормоза рабоч МТЗ с отверст.70-3502035 
ОАО "МТЗ"

ЗЦП шт 2 17,560.00                 35,120.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1386
МТЗ-82 240-1005114-А1 сермері 
"МТЗ" АҚҚ

Маховик МТЗ-82 240-1005114-А1 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 2 72,560.00                 145,120.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1387
МТЗ-80.70-1601081 муфтасы "МТЗ" 
АҚҚ

Муфта МТЗ-80.  70-1601081 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 3 5,140.00                   15,420.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1388
МТЗ, ЮМЗ руль тартқышының оң 
жақ ұштығы  "МТЗ" АҚҚ

Наконечн рул.тяги МТЗ,ЮМЗ прав.ОАО МТЗ" ЗЦП шт 6 3,210.00                   19,260.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1389
МТЗ 240-1307010-А1 су сорғысы 
"МТЗ" АҚҚ

Насос водяной МТЗ 240-1307010-А1 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 3 22,140.00                 66,420.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1390
МТЗ Д-100.14.20.02 мөлшерлегіш 
сорғысы "МТЗ" АҚҚ

Насос дозатор МТЗ   Д-100.14.20.02 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 1 47,800.00                 47,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1391 217(6217) мойынтірегі "МТЗ" АҚҚ Подшипник 217(6217) ОАО МТЗ" ЗЦП шт 5 11,260.00                 56,300.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1392

МТЗ 50-2407082А-01 артқы 
белдігінің жаңа айн. жартылай осі 
"МТЗ" ААҚ

Полуось зад.моста МТЗ 50-2407082А-01 нов.обр. 
ОАО МТЗ"

ЗЦП шт 2 38,400.00                 76,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1393 МТЗ 7402.600 стартер жетегі   "Батэ" Привод стартера МТЗ 7402.3708600 "Батэ" ЗЦП шт 8 8,450.00                   67,600.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1394
МТЗ-80,100  245-081000 май 
радиаторы "МТЗ" ААҚ

Радиатор масл.МТЗ-80,100  245-081000 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 1 34,560.00                 34,560.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1395
МТЗ 6А1-20С2-50 тозаңдатқышы 
"АЗПИ" 

Распыл.МТЗ 6А1-20С2-50  "АЗПИ" ЗЦП шт 12 2,130.00                   25,560.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1396
МТЗ 7402.800-10 24в тартушы релесі  
"Батэ"

Реле втягивающее МТЗ 7402.800-10  24в  "Батэ" ЗЦП шт 4 7,560.00                   30,240.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1397
МТЗ СТ142М-800 тартушы релесі   
"Батэ"

Реле втягивающее МТЗ СТ142М-800  "Батэ" ЗЦП шт 3 9,890.00                   29,670.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1398 МТЗ 1250-11*10 белдігі  1250-11*10 ремень МТЗ ЗЦП шт 20 1,230.00                   24,600.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1399 24 ЖҚТ   МЕМСТ 6286 ұз. 1,0м РВД 24 ГОСТ 6286 дл 1,0м ЗЦП шт 4 1,850.00                   7,400.00                 февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1400 27 ЖҚТ  МЕМСТ 6286 ұз. 2,0м РВД 27 ГОСТ 6286 дл 2,0м ЗЦП шт 2 3,140.00                   6,280.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1401 32 ЖҚТ  МЕМСТ 6286 ұз. 1,4м РВД 32 ГОСТ 6286 дл 1,4м ЗЦП шт 4 2,970.00                   11,880.00               март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1402 36 ЖҚТ  МЕМСТ 6286 ұз. 1,0м РВД 36 ГОСТ 6286 дл 1,0м ЗЦП шт 2 3,210.00                   6,420.00                 март Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1403
41 ЖҚТ МЕМСТ 25452 д20*32 
М33*2,0  ұз. 1,4м

РВД 41 ГОСТ 25452 д20*32 М33*2,0  дл 1,4м ЗЦП шт 3 6,120.00                   18,360.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1404
50 ЖҚТ МЕМСТ 25452 д25*40 
М42*2,0  ұз. 1,4м

РВД 50 ГОСТ 25452 д25*40 М42*2,0  дл 1,4м ЗЦП шт 3 7,890.00                   23,670.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1405
МТЗ-80 ілінісу жетекшісінің ЖЖ 
толық 12378 "МТЗ" ААҚ 

РК корзины сцепления МТЗ-80 полный   12378 
ОАО МТЗ"

ЗЦП шт 6 13,560.00                 81,360.00               февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1406
МТЗ  Д-243,245  74.3708  12в стартері 
"Батэ"

Стартер МТЗ  Д-243,245  74.3708  12в  "Батэ" ЗЦП шт 2 66,590.00                 133,180.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1407
МТЗ 50-3104010 бұрандасы бар 
артқы күпшек "МТЗ" ААҚ

Ступица задняя МТЗ 50-3104010 с болтами ОАО 
МТЗ"

ЗЦП шт 2 24,640.00                 49,280.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1408 ТҚОС Д-260  37.1106010-10 "МТЗ" ТННД Д-260  37.1106010-10 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 1 7,230.00                   7,230.00                 январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1409
МТЗ 1220-3003010 рульдік 
тартқышы "МТЗ" ААҚ

Тяга рулевая МТЗ 1220-3003010 ОАО МТЗ" ЗЦП шт 1 13,650.00                 13,650.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1410
НШ-32А-3Л  сол жақ дөңгелек "МТЗ" 
ААҚ

НШ-32А-3Л левый круглый  ОАО МТЗ" ЗЦП шт 4 23,200.00                 92,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1411
НШ-10У-3Л 4 сол жақ оймакілтегі 
"МТЗ" ААҚ 

НШ-10У-3Л левый 4 шлиц  ОАО МТЗ" ЗЦП шт 3 9,870.00                   29,610.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1412
Varisco JS 4-160 10021228 бүйір жақ 
тығыздамасы

Торцевое уплотнение Varisco JS 4-160 10021228 ЗЦП шт 1 187,400.00               187,400.00             февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1413 МТЗ 74.200 12В "Батэ" стартер зəкірі Якорь стартера МТЗ 74.200 12В "Батэ" ЗЦП шт 2 16,870.00                 33,740.00               февраль Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1414  LR 6108 ZL 30 тежегіш қалыптары Колодки тормозные LR 6108 ZL 30 ЗЦП шт 2 12,200.00                 24,400.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1415
LR 6108 ZL 30 күрекке арналған 
пышақтар

Ножи на лопату ZL 30 ЗЦП шт 2 87,890.00                 175,780.00             январь шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1416 LR 6108 ZL 30 пневматикалық көпшігі Пневмоподушка LR 6108 ZL 30 ЗЦП шт 1 48,900.00                 48,900.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1417
 ZL 30 салқындату радиаторы майлы 
мен жинағындағы 

Радиатор охлаждения в сборе с масляным ZL 30 ЗЦП шт 1 216,430.00               216,430.00             февраль шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күнтізбелік к
в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1418
LR 6108 ZL 30 140/170/16Z бортты 
тығыздама

Сальник бортовой LR 6108 ZL 30 140/170/16Z ЗЦП шт 2 5,400.00                   10,800.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1419 ТҚОС LR 6108 ZL 30 ТННД LR 6108 ZL 30 ЗЦП шт 1 9,740.00                   9,740.00                 январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1420
Сыртқы диам. 442 мм Донг Фенг 
тежегіш барабаны

Барабан тормозной Донг Фенг наруж.диам.442 мм ЗЦП шт 2 58,740.00                 117,480.00             январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1421 Донг Фенг фередо дискісі Диск фередо Донг Фенг ЗЦП шт 2 24,100.00                 48,200.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1422 Донг Фенг РГК сорғысы Насос ГУРа Донг Фенг ЗЦП шт 1 74,000.00                 74,000.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1423 Донг Фенг су сорғысы Насос водяной Донг Фенг ЗЦП шт 1 41,260.00                 41,260.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1424 Донг Фенг ПГК ПГУ Донг Фенг ЗЦП шт 2 41,230.00                 82,460.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1425 Донг Фенг стартері Стартер Донг Фенг ЗЦП шт 1 84,560.00                 84,560.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1426
Донг Фенг қондырғысының 
гидромоторы

Гидромотор установки Донг Фенг ЗЦП шт 1 92,000.00                 92,000.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1427
Донг Фенг XCMG SQS 157 
қондырғысының гидроцилиндрі

Гидроцилиндр установки Донг Фенг XCMG SQS 157 ЗЦП шт 1 90,870.00                 90,870.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1428 Донг Фенг айқаратопса айқастырмасы Крестовина кардана Донг Фенг ЗЦП шт 4 11,340.00                 45,360.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1429 Донг Фенг рульдік ұштығы Рулевые наконечники Донг Фенг ЗЦП шт 6 8,700.00                   52,200.00               январь Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 кү
по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1430 Донг Фенг жинақтағы АБҚ иінтірегі Рычаг КПП в сборе  Донг Фенг ЗЦП шт 2 23,400.00                   46,800.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1431 Донг Фенг ілінісу жетекшісі Корзина сцепления Донг Фенг ЗЦП шт 2 78,900.00                 157,800.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1432
Донг Фенг энергетикалық 
аккумуляторы

Энергоаккумулятор  Донг Фенг ЗЦП шт 2 33,500.00                 67,000.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1433 Донг Фенг ілінісудің жұмыс цилиндрі Рабочий цилиндр сцепления Донг Фенг ЗЦП шт 1 12,800.00                 12,800.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1434  Донг Фенг рульдік ілмек Рулевая сошка Донг Фенг ЗЦП шт 1 33,400.00                 33,400.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1435 Донг Фенг тежегіш краны Кран тормозной Донг Фенг ЗЦП шт 1 18,700.00                 18,700.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1436 Донг Фенг тежегіш құбыршегі Шланг тормозной Донг Фенг ЗЦП шт 6 3,560.00                   21,360.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1437 Донг Фенг стартерге тартушы Втягивающее на стартер Донг Фенг ЗЦП шт 2 15,460.00                 30,920.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1438 Жинақтағы Wang Pal ылғал бөлгіші Влагоотделитель Wang Pal в сборе ЗЦП шт 1 22,360.00                 22,360.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1439 Муфтасы бар қыспалы Wang Pal Выжимной Wang Pal с муфтой ЗЦП шт 1 9,870.00                   9,870.00                 январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1440

Донг Фенг XCMG SQS 157 
манипуляторының гидравликалық 
бөлгіші 

Гидрораспределитель манипулятора Донг Фенг 
XCMG SQS 157

ЗЦП шт 1 265,400.00               265,400.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1441 Wang Pal ілінісу дискісі Диск сцепления Wang Pal ЗЦП шт 1 14,680.00                 14,680.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1442 332-С4388 JCB 3CX шөміш тістері Зубья ковша 332-С4388 JCB 3CX ЗЦП шт 8 9,450.00                   75,600.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1443 JCB 3СХ айқастырмасы Крестовина  JCB 3СХ ЗЦП шт 2 22,130.00                 44,260.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней
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1444 JCB 3СХ тежегіш сорғысы Насос тормозной JCB 3CX ЗЦП шт 1 16,840.00                 16,840.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1445
JCB 3СХ жинақтағы артқы 
тежегішінің пневматикалық көпшігі

Пневмоподушка задняя тормозная в сборе JCB 3СХ ЗЦП шт 4 26,980.00                 107,920.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1446
JCB 3СХ айқастырмаларының 
құрсамасы

Обойма крестовин   JCB 3СХ ЗЦП шт 2 29,870.00                 59,740.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1447 JCB 3СХ генераторының белдігі Ремень генератора  JCB 3СХ ЗЦП шт 1 12,340.00                 12,340.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1448 JCB 3CX бас тежегіш цилиндрі Цилиндр тормозной главный JCB 3CX ЗЦП шт 1 28,640.00                 28,640.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1449 Ассенизаторлық КО-503 сорғысы Насос КО-503 ассенитатор ЗЦП шт 2 160,000.00               320,000.00             январь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
күнтізбелік күні ішінде

в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1450
JCB 3СХ жинақтағы артқы 
тежегішінің пневматикалық көпшігі

Пневмоподушка задняя тормозная в сборе JCB 3СХ ЗЦП шт 4 26,980.00                 107,920.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1451
JCB 3СХ айқастырмаларының 
құрсамасы

Обойма крестовин   JCB 3СХ ЗЦП шт 2 29,870.00                 59,740.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1452 JCB 3СХ генераторының белдігі Ремень генератора  JCB 3СХ ЗЦП шт 1 12,340.00                 12,340.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1453 JCB 3CX бас тежегіш цилиндрі Цилиндр тормозной главный JCB 3CX ЗЦП шт 1 28,640.00                 28,640.00               январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 16 
күнтізбелік күн ішінде 

по заявке Заказчика в течение 16 
календарных дней

1454 Ассенизаторлық КО-503 сорғысы Насос КО-503 ассенитатор ЗЦП шт 2 160,000.00               320,000.00             январь
шартқа қол қойылған күннен бастап 16 
күнтізбелік күні ішінде

в течение 16 календарных дней с момента 
подписания договора

1455

Бейбітшілік даңғылы 40,42,44, 
2Ду100мм-150 мм бойынша жобаны 
жобалау

Проектирование проекта по пр.Бейбитшилик 
40,42,44, 2Ду100мм-150 мм  

открытый конкурс Услуга 1 546,346.00               546,346.00             апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1456

Бейбітшілік даңғылы 40,42,44, 
2Ду100мм-150 мм бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта по пр.Бейбитшилик 40,42,44, 
2Ду100мм-150 мм  

открытый конкурс Услуга 1 94,409.00                 94,409.00               сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1457

2ду325мм ҚТ 25(8)  15үй Желтоқсан 
қөшесіне Омаров көшесіндегі ІІМ-
лігіне дейін Жобалау

Проектирование проекта от УТ 25(8) по 
ул.Желтоксан 15 до ДВД по ул.Омарова 2Ду 325мм

открытый конкурс Услуга 1 8,009,939.00            8,009,939.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1458

2ду325мм ҚТ 25(8)  15үй Желтоқсан 
қөшесіне Омаров көшесіндегі ІІМ-
лігіне дейін жобаның сараптамасы

Экспертиза проекта от УТ 25(8) по ул.Желтоксан 15 
до ДВД по ул.Омарова 2Ду 325мм

открытый конкурс Услуга 1 1,108,732.00            1,108,732.00          сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1459

Республика даңғылы 7/1-ден  
Республика даңғылы 3/2 жағына қарай  
 2ДУ 426мм бойынша жобалау

Проектирование проекта по пр.Республики 7/1 в 
сторону Республики 3/2 2ДУ 426мм

открытый конкурс Услуга 1 7,050,625.00            7,050,625.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1460

Республика даңғылы 7/1-ден  
Республика даңғылы 3/2 жағына қарай  
 2ДУ 426мм бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта по пр.Республики 7/1 в сторону 
Республики 3/2 2ДУ 426мм

открытый конкурс Услуга 1 1,067,885.00            1,067,885.00          сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1461
Сарыарқа көшесі 20 (мектеп) 2 Ду 
65мм бойынша жобалау

Проектирование проекта по ул.Сарыарка 20 
(школа) 2 Ду 65мм 

открытый конкурс Услуга 1 679,489.00               679,489.00             апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1462

Сарыарқа көшесі 20 (мектеп) 2 Ду 
65мм бойынша жобаның сараптамасы

Экспертиза проекта по ул.Сарыарка 20 (школа) 2 
Ду 65мм 

открытый конкурс Услуга 1 117,416.00               117,416.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1463

Бейбітшілік көшесі 58,56,54, 2Ду 
65мм-125мм (жертөледен жылу 
желісін шығару) бойынша жобалау

Проектирование проекта по ул.Бейбитшилик 
58,56,54, 2Ду 65мм-125мм (вынос т/с с подвала)

открытый конкурс Услуга 1 2,187,364.00            2,187,364.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1464

Бейбітшілік көшесі 58,56,54, 2Ду 
65мм-125мм (жертөледен жылу 
желісін шығару) бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта по ул.Бейбитшилик 58,56,54, 
2Ду 65мм-125мм (вынос т/с с подвала)

открытый конкурс Услуга 1 377,977.00               377,977.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1465

Пригородный кенті, Арнасай көшесі, 
2ду57 мм - 150 мм бойынша жобалау

Проектирование проекта пос. Пригородный по 
ул.Арнасай, 2Ду 57 мм-150 мм

открытый конкурс Услуга 1 1,695,073.00            1,695,073.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1466

Пригородный кенті, Арнасай көшесі, 
2ду57 мм - 150 мм бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта пос. Пригородный по 
ул.Арнасай, 2Ду 57 мм-150 мм

открытый конкурс Услуга 1 292,909.00               292,909.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1467

2ду70 мм - 150 мм Потанин көшесі 
(№8 үйден № 4 үйге дейін) бойынша 
жобалау 

Проектирование проекта по ул.Потанина (от дома№ 
8 до дома №4) 2Ду70 мм- 150 мм

открытый конкурс Услуга 1 1,204,605.00            1,204,605.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1468

2ду70 мм - 150 мм Потанин көшесі 
(№8 үйден № 4 үйге дейін) бойынша 
жобаның сараптамасы

Экспертиза проекта по ул.Потанина (от дома№ 8 до 
дома №4) 2Ду70 мм- 150 мм

открытый конкурс Услуга 1 208,155.00               208,155.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1469

144 квартал ҚТ8(9) бастап Республика 
даңғылы 25, 2Ду89 мм-219 мм дейін 
жобалау 

Проектирование проекта квартал 144 от УТ8(9) до 
пр.Республики 25, 2Ду89 мм-219мм

открытый конкурс Услуга 1 4,648,349.00            4,648,349.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1470

144 квартал ҚТ8(9) бастап Республика 
даңғылы 25, 2Ду89 мм-219 мм дейін  
бойынша жобаның сараптамасы

Экспертиза проекта квартал 144 от УТ8(9) до 
пр.Республики 25, 2Ду89 мм-219мм

открытый конкурс Услуга 1 802,913.00               802,913.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1471

Құдайбердіұлы көшесі, 4-тен 
Абылайхан даңғылы, 3-ке дейінгі 
жылу трассасын жобалау

Проектирование теплотрассы от ул. 
Кудайбердыулы, 4 до пр. Абылайхана 3

открытый конкурс Услуга 1 24,425,662.00          24,425,662.00        апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1472

Құдайбердіұлы көшесі, 4-тен 
Абылайхан даңғылы, 3-ке дейінгі 
жылу трассасын бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза теплотрассы от ул. Кудайбердыулы, 4 
до пр. Абылайхана 3

открытый конкурс Услуга 1 1,720,739.00            1,720,739.00          сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.
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1473

Жұмабаев көшесі, 5,7 бойынша 
(жертөледен шығару) жылу 
желілерінің жобасын жобалау. 

Проектирование проекта тепловых сетей по ул. 
Жумабаева, 5,7. (вынос с подвала)

открытый конкурс Услуга 1 3,519,592.00            3,519,592.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1474

Жұмабаев көшесі, 5,7 бойынша 
(жертөледен шығару) жылу 
желілерінің бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта тепловых сетей по ул. 
Жумабаева, 5,7. (вынос с подвала)

открытый конкурс Услуга 1 608,086.00               608,086.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1475
Кенесары көшесі, 82 (ҚТ-15 (19)) 
жылу желілерін жобалау

Проектирование проекта по ул. Кенесары, 82 (УТ-
15(19))

открытый конкурс Услуга 1 3,656,716.00            3,656,716.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1476

Кенесары көшесі, 82 (ҚТ-15 (19)) 
жылу желілерінің бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза проекта по ул. Кенесары, 82 (УТ-15(19)) открытый конкурс Услуга 1 631,759.00               631,759.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1477

Əл-Фараби ықшам ауданы, ҚТ-7(23)-
ден,  Махтумкули көшесі, 15 үйінен 
Күйші Дина көшесі, 44/1-ге дейінгі 
жылу желілерін жобалау

Проектирование тепловых сетей УТ-7(23), мкр Аль-
Фараби, участок от ул. Махтумкули, 15 до ул. 
Куйши Дина, 44/1

открытый конкурс Услуга 1 3,656,716.00            3,656,716.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1478

Əл-Фараби ықшам ауданы, ҚТ-7(23)-
ден,  Махтумкули көшесі, 15 үйінен 
Күйші Дина көшесі, 44/1-ге дейінгі 
жылу желілері бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей УТ-7(23), мкр Аль-
Фараби, участок от ул. Махтумкули, 15 до ул. 
Куйши Дина, 44/1

открытый конкурс Услуга 1 631,759.00               631,759.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1479
"ППУ құю процесін жергілікті 
желдету" объектісін жобалау

Проектирование объекта "Местная вентиляция 
процесса заливки ППУ"

открытый конкурс Услуга 1 1,000,000.00            1,000,000.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1480

"ППУ құю процесін жергілікті 
желдету" объектісі бойынша жобаның 
сараптамасы

Экспертиза объекта "Местная вентиляция процесса 
заливки ППУ"

открытый конкурс Услуга 1 136,000.00               136,000.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1481

Рысқұлбеков көшесі 8, 8а жылу 
желілерін жаңарту объектісі бойынша 
жобалау

Проектирование тепловых сетей  от ул. 
Рыскулбекова 8, 8а

открытый конкурс Услуга 1 2,637,746.00            2,637,746.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1482

Рысқұлбеков көшесі 8, 8а жылу 
желілерін жаңарту объектісі бойынша 
жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  от ул. Рыскулбекова 8, 
8а

открытый конкурс Услуга 1 455,800.00               455,800.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1483

Кенесары көшесі 79/1-ден Егемен 
Қазақстан көшесі 6/2-ге дейін 
ҚТ8(20)жылу желілерін жобалау

Проектирование тепловых сетей  от ул. Кенесары 
79/1 до ул. Егемен Казахстан 6/2, УТ8(20)

открытый конкурс Услуга 1 2,612,052.00            2,612,052.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1484

Кенесары көшесі 79/1-ден Егемен 
Қазақстан көшесі 6/2-ге дейін 
ҚТ8(20)жылу желілері объектісі 
бойынша жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  от ул. Кенесары 79/1 до 
ул. Егемен Казахстан 6/2, УТ8(20)

открытый конкурс Услуга 1 451,363.00               451,363.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1485

Шевченко көшесі 8, "Сана" ТК, Т1,Т2, 
Ду 80-200мм жылу желілерін жобалау

Проектирование тепловых сетей  по ул. Шевченко 8, 
ЖК "Сана", Т1,Т2, Ду 80-200мм

открытый конкурс Услуга 1 2,284,264.00            2,284,264.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1486

Шевченко көшесі 8, "Сана" ТК, Т1,Т2, 
Ду 80-200мм жылу желілері  объектісі 
бойынша жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  по ул. Шевченко 8, ЖК 
"Сана", Т1,Т2, Ду 80-200мм

открытый конкурс Услуга 1 394,722.00               394,722.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1487

ҚТ10(32)-нан мемлекеттік 
қызметшілердің Сауран көшесі 4 
дейін,  Сауран көшесі 3 үй  Құлагер 
т.к. Дейін, Достық көшесі 12/1, Ж.К. 
Меруерттен Сығанақ көшесі 21/1 
дейін жылу желілерін жобалау.

Проектирование тепловых сетей  от УТ10(32) до 
ж.к. Гос.служащих по ул. Сауран 4, ж.к. Кулагер по 
ул.Сауран.3, ж.к. БГМ по ул.Достык 12/1, 
ж.к.Меруерт по ул. Сыганак 21/1

открытый конкурс Услуга 1 3,608,459.00            3,608,459.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1488

ҚТ10(32)-нан мемлекеттік 
қызметшілердің Сауран көшесі 4 
дейін,  Сауран көшесі 3 үй  Құлагер 
т.к. Дейін, Достық көшесі 12/1, Ж.К. 
Меруерттен Сығанақ көшесі 21/1 
дейін жылу желілері бойынша 
жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  от УТ10(32) до ж.к. 
Гос.служащих по ул. Сауран 4, ж.к. Кулагер по 
ул.Сауран.3, ж.к. БГМ по ул.Достык 12/1, 
ж.к.Меруерт по ул. Сыганак 21/1

открытый конкурс Услуга 1 623,405.00               623,405.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1489
Мəмбетов көшесі 8/2, 129 квартал 
бойынша жылу желілерін жобалау

Проектирование тепловых сетей  по ул. Мамбетова 
8/2, квартал 129

открытый конкурс Услуга 1 2,976,017.00            2,976,017.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1490

Мəмбетов көшесі 8/2, 129 квартал 
бойынша жылу желілері бойынша 
жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  по ул. Мамбетова 8/2, 
квартал 129

открытый конкурс Услуга 1 514,213.00               514,213.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1491

Республика даңғылы, 30, 144 квартал 
бойынша жылу желілерін жобалау

Проектирование тепловых сетей  по пр. Республики  
30, квартал 144

открытый конкурс Услуга 1 2,014,871.00            2,014,871.00          апрель 30 қыркүйек 2021 жыл 30.09.2021 г.

1492

Республика даңғылы, 30, 144 квартал 
бойынша жылу желілері бойынша 
жобаның сараптамасы

Экспертиза тепловых сетей  по пр. Республики  30, 
квартал 144

открытый конкурс Услуга 1 348,170.00               348,170.00             сентябрь 31желтоқсан 2021 жыл 31.12.2021г.

1493

Стационарлық орнатуға арналған 
ағынды суларға арналған су асты 
сорғы

Погружной насос для сточных вод с отходами для 
стационарной установки

ЗЦП шт 1 318,000.00               318,000.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

1494
Ласталған сулар үшін арналған сорғы 
Гном

Насос для загрязненных вод Гном ЗЦП шт 1 116,000.00               116,000.00             январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  16 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 16 календарных дней по заявке 
заказчика

1495
Қалыпты бұйымдарды құюға арналған 
көбік құю  машинасы

Пенозаливочная машина для заливки фасонных 
изделий

открытый конкурс шт 1 35,964,286.00          35,964,286.00        январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика
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1496

Ø125-1200 мм бастап термошөгу  
муфталардың қалыпты бұйымдарын 
құюға арналған көбікті құю 
жылжымалы машинасы

Пенозаливочная машина передвижная для заливки 
фасонных изделий термоусаживаемых муфт от Ø125-
1200 мм

открытый конкурс шт 1 5,489,286.00            5,489,286.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика

1497
Қалыпты бұйымдарды дайындауға 
арналған қол экструдер

Ручной экструдер для изготовления фасонных 
изделий

открытый конкурс шт 2 2,200,068.00            4,400,136.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика

1498 Электр генераторлары Электрогенератор ЗЦП шт 2 753,563.00               1,507,126.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика

1499 Геодезиялық жабдық жиынтығы Комплект геодезического оборудования ЗЦП шт 10 166,808.00               1,668,080.00          январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша  30 
күнтізбелік күн ішінде

В течение 30 календарных дней по заявке 
заказчика

1500 Электр қозғалтқышы Электродвигатель открытый конкурс шт 1 7,013,000.00            7,013,000.00          февраль
Шарт жасалған сəттен бастап 30 
күнтізбелік күн

С момента подписания  договора 30 
календарных дней

1501 Жол блокиратор Дорожный блокиратор открытый конкурс шт 2 4,732,000.00            9,464,000.00          июнь
Шарт жасалған сəттен бастап 30 
күнтізбелік күн

С момента подписания  договора 30 
календарных дней

1502

Автоматтандырылған басқару 
жүйелеріне арналған өндірісті 
басқарудың ақпараттық жүйесі

Информационная система управления производства 
АСУП

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

работа 1 10,000,000.00          10,000,000.00        апрель 
шартқа қол қойылған күннен бастап 
2020ж.01.12 дейін

до 01.12.20г. со дня подписания договора

1503

Электрондық құжат айналымы 
жүйесін жаңғырту

Модернизация системы электронного 
документооборота

Из одного источника 
путем прямого 
заключения 
договора

работа 1 2,544,000.00            2,544,000.00          февраль
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 60 күн ішінде

В течение 60 календарных дней по заявке 
заказчика

1504

Пошта серверін сақтау жабдықтарын 
жеткізумен іске асыру

Внедрение почтового сервера с поставкой 
оборудования для хранения данных

открытый конкурс работа 1 11,978,000.00          11,978,000.00        январь
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 
күнтізбелік 60 күн ішінде

В течение 60 календарных дней по заявке 
заказчика

1505 ультрадыбысты толщиномер ультразвуковой толщиномер ЗЦП шт 1 267,000.00               267,000.00             февраль
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

1506 Лазерный дальномер Лазерный дальномер ЗЦП шт 11 19,909.00                 218,999.00             январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

1507 Тепловизор Тепловизор ЗЦП шт 2 1,030,500.00            2,061,000.00          январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

1508 ж/к 15 Самосвал Самосвал г/п 15 тонн открытый конкурс шт 1 23,809,000.00          23,809,000.00        январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

1509 Экскаватор тиегіш Экскаватор-погрузчик. открытый конкурс шт 1 30,210,000.00          30,210,000.00        январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

1510 Экскаватор Экскаватор открытый конкурс шт 1 47,700,000.00          47,700,000.00        январь
Шартқа қол қойған кезден бастап 
күнтізбелік 30 күн ішінде

В течение 30 календарных дней с момента 
подписания договора

#VALUE!Итого:
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