«Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)»
РМК Бас директорының
2021 жылғы «___» _________ №____
бұйрығына қосымша

Пайдаланылмайтын мүлікті өткізу бойынша
сатып алу-сату үлгі шартының нысаны____
Нұр-Сұлтан қ.

20__ жылғы «___» ___________

Бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, (сатушының атауы) атынан,
(құжаттың атауы мен күні, бар болса) негізінде әрекет ететін (лауазымы,
тегі, аты, әкесінің аты), бір тараптан және бұдан әрі «Сатып алушы» деп
аталатын (сатып алушы атауы) БСН немесе (ЖСН) атынан (құжаттың
атауы және күні, бар болса) негізінде әрекет ететін (лауазымы, тегі, аты,
әкесінің аты), екінші тараптан, бұдан әрі бірге «Тараптар» деп аталатын
(НҚА атауы, күні мен №) бекітілген (НҚА атауы) (бұдан әрі – Қағидалар)
сәйкес, (уәкілетті органның атауы, күні мен №) бұйрығы және электрондық
сауда-саттық нәтижелері туралы, 20___ жылғы «___»______№____ хаттама
негізінде төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:
1. Шарттың мәні
1.1. Сатушы (РММ атауы, орналасқан жері) балансында (бұдан әрі –
Баланста ұстаушы) тұрған және (мемлекеттік органның атауы) меншігі
болып табылатын төмендегі пайдаланылмайтын мүлікті (бұдан әрі – Тауар)
өткізуге және Баланста ұстаушы арқылы беруге, ал Сатып алушы осы
Шарттың талаптарына сәйкес сатып алуға және әкетуге міндеттенеді:
Өткізілетін пайдаланылмайтын мүліктің толық сипаттамасы
мемлекеттік мүлік веб-порталының «электрондық құжаттар» бөлімінен
Шартқа № 2 қосымшаға сәйкес № (Лот нөмірі) Лотта көрсетілген.
1.2. Шарт бойынша Тауардың жалпы құны (РММ атауы, орналасқан
жері) EXW шарттарында белгіленді («Incoterms-2010» сәйкес халықаралық
терминдерді түсіндіру, Халықаралық сауда палатасының № 715 жариялымы,
2010 ж., Париж, Франция).
1.3. Тауарға арналған баға Шарттың барлық жарамдылық мерзімі
ішінде өзгермейді.
2. Шарттың сомасы және төлем талаптары
2.1. Осы Шарт бойынша өткізілетін Тауардың жалпы құны__________
(жазумен) теңге ___ тиынды құрайды.
2.2. Осы Шарт бойынша Тауарға төлемді Сатып алушы келесі
тәртіппен жүргізеді:
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2.2.1. Лоттың сату бағасының ___ %-ы мөлшеріндегі _______
(жазбаша) теңге ___ тиын сомасындағы комиссиялық сыйақыны Сатып
алушы не болмаса Сатып алушының атынан жеке немесе заңды тұлға осы
Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде Сатушының мынадай банктік деректемелеріне аударады:
Алушы: (РММ атауы, деректемелері).
Төлемнің мақсаты: «2020 жылғы «___»______№____ Сатып алу-сату
шарты бойынша комиссиялық сыйақы».
2.2.2. Лоттың сату бағасының кемінде 15%-ы мөлшерінде _______
(жазумен) теңге _______тиын сомасындағы аванстық төлемді Сатып алушы
не болмаса Сатып алушының атынан жеке немесе заңды тұлға осы Шартқа
қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер
аванстық төлем сомасы электрондық сауда-саттыққа қатысу үшін Сатып
алушы аударған кепілдік жарнаның сомасынан асып кеткен жағдайда)
көрсетілген банк деректемелеріне аударады.
Алушы: (РММ атауы, деректемелері)
Төлемнің мақсаты: «20___ жылғы «___» ______________ № ____ сатып-алу
сату Шартына сәйкес қару-жарақ пен әскери техниканы өткізуден түскен
ақшалай қаражат Республикалық бюджеттің кірісіне аудару».
_____(жазумен) теңге ____ тиын мөлшеріндегі кепілдік жарна (күні____
№__өтініш) осы Шарт бойынша тиесілі аванстық төлемнің есебіне
есептеледі.
2.2.3. Тауардың_________ (жазбаша) теңге мөлшеріндегі қалған
сомасын Сатып алушы не болмаса Сатып алушының атынан жеке немесе
заңды тұлға осы Шартқа Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік
30 (отыз) күн ішінде 2.2.2-тармақта көрсетілген банктік деректемелерге
аударады.
2.3. Төлемді жүзеге асыру бойынша Банктің шығыстары Сатып
алушының есебінен жүзеге асырылады.
2.4. Егер кепілдік жарнаның сомасы сату бағасынан асатын болса,
айырма Сатып алушыға Сатушының мекенжайына Тауарды қабылдаутапсыру актісі ұсынылған күннен бастап он жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде қайтарылады.
3. Тауардың техникалық жай-күйі
3.1. Өткізілген Тауардың техникалық жай-күйі Сатып алушы мен
Баланста ұстаушының өкілдері қол қойған Тауарды қабылдау-тапсыру
актісін дайындау күніне оның нақты, техникалық жағдайы бойынша
анықталады.
3.2. Бұрын қолданылған Тауардың жарамдылық мерзімі өтіп кеткен
болады, орамы, таңбалау қаптамасы болмайды, кепілдігі жоқ,
қайтарылмайды және айырбасталмайды.
3.3. __________________ (басқа).

3

4. Тараптардың міндеттері
4.1. Сатушы міндетті:
4.1.1. Сатып алушыдан шарт бойынша төлем туралы құжаттардың,
уәкілетті органнан бюджет сыныптамасының коды бойынша түсімдер туралы
есептің көшірмелерін алғаннан кейін Шарттың куәландырылған көшірмесін,
төлем құжаттарының және Сатып алушының немесе оның өкілінің жеке
басын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып,
шарттың жасасылғандығы туралы Баланста ұстаушыны хабардар етуге.
4.1.2. Сатып алушы мен оның өкілдерінің, сондай-ақ шарт
қолданылуының барлық мерзіміне Баланста ұстаушының аумағына Тауарды
әкету үшін қажетті техниканың рұқсатын ресімдеуге жәрдем көрсетуге және
бұл туралы Сатып алушыны хабардар етуге .
4.1.3. Баланста ұстаушы Тауарды Сатып алушыға беруді осы Шартқа
№ 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған, тыйым салуды және
Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген мөлшерде кепілді қоса алғанда, үшінші
тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос Тауарды қабылдау-тапсыру актісі
бойынша ұйымдастыруға.
4.1.4. Баланста ұстаушының қоймасында Тауар болмаған жағдайда
Сатушы Сатып алушы мен Баланста ұстаушының жазбаша хабарламасы
негізінде заңнамада белгіленген тәртіппен Сатып алушыға жетіспейтін Тауар
үшін енгізілген соманы өтеуге.
4.1.5. Тауарды алған күні Баланста ұстаушының Сатып алушыға
мынадай құжаттарды рәсімдеуіне және ұсынуына жәрдем көрсетуге:
- Баланста ұстаушы мен Сатып алушының өкілдері арасында қол
қойылған, пайдаланылмайтын мүліктің сатылған құнын көрсете отырып,
Тауарды қабылдау-тапсыру актісі, 2 (екі) дана түпнұсқа.
Техникалық құрылғыларды қабылдау-тапсыру актісіне паспорттардың
(формулярлардың) немесе олардың дубликаттарының түпнұсқалары,
белгіленген тәртіпке сәйкес жасалған техникалық жай-күйі актілерінің
көшірмелері қоса беріледі;
- Баланста ұстаушы пайдаланылмайтын мүліктің сатылған құнын
көрсете отырып, Сатып алушының атына жазып берген шот фактура,
түпнұсқа 1 (бір) дана;
- пайдаланылмайтын мүліктің өткізілген құнын көрсете отырып,
Баланста ұстаушы Сатып алушының атына жазып берген шот-фактура,,
түпнұсқа 1 (бір) дана.
4.1.6. __________________ (басқа).
4.2. Сатып алушы міндетті:
4.2.1. Осы Шарттың 2.2-тармақшасының талаптарына сәйкес Тауарға
ақы төлеуді жүзеге асыруға және төленген күннен бастап 5 (бес) жұмыс
күнінен аспайтын мерзімде Сатушыға:
- төлем құжаттарының көшірмелерін;
- комиссиялық сыйақыны төлеуге басшының қолы қойылған және
мөрмен бекітілген немесе электрондық шот-фактуралардың (ЭШФ)
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ақпараттық жүйесінің порталында электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ)
пайдалана отырып қол қойылған орындалған жұмыстар актісін;
- Сатып алушының және оның өкілдерінің жеке басын куәландыратын
құжаттардың, сондай-ақ Тауарды әкету үшін пайдаланылатын көлік
құралдарын тіркеу туралы куәліктердің көшірмелерін қоса бере отырып,
Баланста ұстаушының аумағына рұқсатты ресімдеуге арналған өтінімді
ұсынуға.
4.2.2. Баланста ұстаушының аумағында белгіленген режим
мен ережелердің бұзылуын болдырмайтын Тауарды шығару бойынша
өз персоналының жұмысын ұйымдастыруға.
4.2.3. Сатушының бірінші талабы бойынша шарт бойынша
міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат беруге.
4.2.4. Сатушы рұқсат беру туралы хабарлама жіберген күннен бастап
___ (жазбаша) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде өз күштері мен құралдары
есебінен Тауарды Баланста ұстаушының аумағынан әкетуге.
4.2.5. Осы Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған
Тауарды әкету аяқталған күні Баланста ұстаушымен Тауарды қабылдаутапсыру актісіне қол қойылсын және қол қойылған күнінен бастап 5 (бес)
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Сатушыға Тауарды қабылдау-тапсыру
актісі түпнұсқасының 1 (бір) данасын ұсынуға.
4.2.6. Қабылдау-тапсыру барысында Тауардың болмауы (толық немесе
ішінара) фактісі анықталған жағдайда, Баланста ұстаушыдан Тауардың
жоқтығын растайтын құжатты алуға және 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде Сатушының мекен-жайына оның пайда болу себептерін көрсете
отырып, бар кем шығу туралы жазбаша хабарлама жіберуге.
4.2.7. Жетіспейтін Тауар үшін енгізілген соманы өтеу үшін Сатушының
мекен-жайына шоттың бар болуын растайтын құжатты және деректемелерін
(банк анықтамасы) қоса бере отырып, көрсетілген деректемелерге қаражатты
қайтару туралы өтінішпен жүгінуге.
4.2.8. Шарт талаптарының бұзылуы туралы хабарламаны алған күннен
бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде өсімпұлды төлеуге және
Сатушыға төлем туралы төлем құжаттарының көшірмелерін, сондай-ақ
басшы қол қойған және мөр қойылған өсімпұлды төлеуге орындалған
жұмыстардың актісін ұсынуға.
4.2.9. Сатушыға нақты пошталық және электрондық мекен-жайды
ұсыну. Мекен-жайы өзгерген жағдайда, ауысым күнінен бастап 5 (бес)
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Сатушыға хабарлауға міндетті.
4.2.10. __________________ (басқа).
5. Тауарды мен құжаттарды беру
5.1. Осы Шарт бойынша Тауарды беру (РММ атауы, орналасқан жері)
EXW-шарттарында («Инкотермс 2010» сәйкес Халықаралық сауда
палатасының № 715 жариялымы, 2010 ж. Париж, Франция) және Сатып
алушының күші және есебінен жүзеге асырылады.
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5.2. Тауарды беру Сатып алушы Тауардың жалпы құнын және
Шарттың талаптарымен көзделген комиссиялық сыйақы сомасын толық
төлегеннен кейін, Сатушының Шарттың 4.1.1-тармағына сәйкес жолданған
хабарламасы негізінде жүргізіледі.
5.3. Баланста ұстаушы мен Сатып алушының уәкілетті өкілдері
арасында Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күн Тауарды
беру күні болып есептеледі.
5.4. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың барлық тәуекелдері,
зақымдануы немесе жоғалуы Сатып алушы мен Баланста ұстаушы
арасындағы Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап
Сатып алушыға ауысады.
Тауарды қабылдау-тапсыру актісінің 3 данасына қол қойылады, оның
ішінде:
- 1 (бір) данасы Сатып алушы үшін (түпнұсқа);
- 1 (бір) данасы Сатушы үшін (түпнұсқа);
- 1 (бір) данасы Баланста ұстаушы үшін (түпнұсқа).
5.5. ______________________ (басқа).
6. Тараптардың жауапкершілігі
6.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған
немесе
тиісінше
орындамаған
жағдайда,
Тараптар
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына және осы Шартқа сәйкес
жауапты болады.
6.2. Сатып алушы:
6.2.1. Шарттың 2.2-тармағында және 4.2.1-тармақшаларында көзделген
ақы төлеу және ақы төлеуді растайтын құжаттарды ұсыну мерзімдерін бұзған
жағдайда Сатып алушы Сатушының кірісіне Шарттың 2.2.1-тармақшасынд
көрсетілген деректемелерге шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде,
міндеттемелерді орындау мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұл
төлейді;
6.2.2. Шарттың 4.2.4-тармағында көзделген Тауарды әкету мерзімдерін
бұзған жағдайда, Сатып алушы Сатушының кірісіне Шарттың
2.2.1-тармағында көрсетілген деректемелерге Тауарды әкету мерзімі
аяқталған күннен бастап мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Тауарды
ішінара әкетуді растайтын, Баланста ұстаушы бекіткен аралық актіні ұсынған
кезде Тауарды әкету мерзімі аяқталған күннен бастап қабылдау-тапсыру
актісіне қол қойылғанға дейін әкетілмеген Тауар құнының 0,1%-ы
мөлшерінде өсімпұл төлейді.
6.3. Сатып алушы Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан немесе
Сатып алушы осы Шарттың 4.2.1, 4.2.4 және 4.2.8-тармақшаларда көзделген
міндеттемелерді орындауды Шарт бойынша міндеттемелерді орындау
мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімге, бірақ Шарттың
қолданылуын аяқтау мерзімінен кешіктірмей кешіктірген жағдайда, Сатушы
Сатып алушыға шарт талаптарында көзделген тұрақсыздық айыбының
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(айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын өндіріп ала отырып, міндеттемелерді
орындамау туралы тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, осы Шартты
біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Хабарламада Шартты бұзудың себебі
мен күшіне ену күні көрсетілуі тиіс.
Сатып алушының Тауарды қабылдаудан негізсіз бас тартқан кезде,
кепілдік жарна Сатып алушыға қайтарылмайды. Сатушы Сатып алушыдан
кепілдік жарнамен жабылмаған нақты шығындарды және Шарттың
6.2-тармағына сәйкес есептелген өсімпұлды өтеу талап етуге құқылы.
6.4. Тауар жетіспеген жағдайда Сатушы Сатып алушыға Шарттың бұзу
туралы хабарламаны жібере отырып және Шарттың 4.1.4 және
4.2.7-тармақтарына сәйкес жетіспейтін Тауар сомасын Сатып алушыға өтей
отырып, осы Шартты толық немесе ішінара біржақты тәртіппен бұзуға
құқылы.
6.5. Тауарды қабылдау-тапсыру мен тасымалдауды жүзеге асыру
кезінде мүлік пен денсаулыққа залал келтірілген жағдайда Сатушы мен
үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілік Сатып алушыға жүктеледі.
6.6. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу Тараптарды
Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
6.7. _____________________ (басқа).
7. Форс-мажор
7.1. Тараптар, егер бұл орындамау Тарап алдын ала болжай алмаған,
ақылға қонымды шаралармен (форс-мажор) алдын ала алмаған еңсерілмейтін
күш мән-жайларының салдары болып табылса осы Шарт бойынша
міндеттемелерді
ішінара
немесе
толық
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен босатылады. Шартқа қол қою кезінде болған, Тараптардың
ерігінен басқа, туындауы мен әрекетіне Тараптар кедергі жасай алмаған
(су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, дауыл және табиғаттың өзге де құбылыстары,
сондай-ақ соғыс немесе әскери іс-қимылдар, эпидемия, мемлекеттік билік
немесе басқару органының осы Шартты орындаудың мүмкін еместігіне әкеп
соққан шешім қабылдауы) сыртқы және төтенше оқиғалар еңсерілмейтін күш
деп түсініледі.
7.2. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған кезде осындай жағдайларға
ұшыраған тарап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде олар туралы екінші Тарапқа
жазбаша түрде хабарлауға тиіс. Хабарламада мән-жайлардың сипаты туралы
деректер, сондай-ақ мүмкіндігінше осы Шарт бойынша міндеттемелерді
орындау мүмкіндігіне олардың әсерін бағалау және міндеттемелерді орындау
мерзімі хабарлануы тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың бар екендігі
мен олардың ұзақтығын құзыретті мемлекеттік органдар ұсынатын құжаттар
немесе актілер тиісті дәлелдемелер болып табылады.
7.3. Жоғарыда көрсетілген мән-жайлар тоқтатылған кезде Тарап бұл
туралы екінші Тарапқа жазбаша түрде кідіріссіз хабарлауға тиіс.
Хабарламада Шарт бойынша міндеттемелерді орындау болжанатын мерзім
көрсетілуі тиіс.

7

7.4. Еңсерілмес күш жағдайлары туындаған жағдайда Тараптардың
Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайлар мен
олардың салдарлары әрекет ететін уақытқа сәйкес кейінге қалдырылады.
7.5. Егер еңсерілмес күш жағдайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен
астам үздіксіз жалғасса, Тараптар өз міндеттемелерін орындауға бағытталған
тиісті шараларды қабылдауды талқылауы және келісуі тиіс. Мұндай
мән-жайлар 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен астам уақытқа созылатын және
тараптар шарттық міндеттемелерді орындау жөніндегі одан әрі келісілген
іс-қимылдар туралы шешім қабылдай алмайтын жағдайда, Тараптардың
әрқайсысы екінші Тарапқа бұл туралы жазбаша нысанда хабардар ете
отырып, осы бұзылудың ықтимал салдарын (оның ішінде шығыстарды) өтеу
жөніндегі міндеттерінсіз Шарттың қолданылуын толық немесе ішінара
тоқтатуға құқылы.
7.6. ____________________ (басқа).
8. Құпиялылық
8.1. Тараптар осы Шартты жүзеге асыру барысында алынған ақпаратты
қорғауды қамтамасыз етеді.
8.2. Шарттың орындалуымен байланысты құжатталған ақпарат Сатушы
мен Сатып алушы елдердің қолданыстағы заңнамаларымен белгіленген
негізде және тәртіп бойынша Сатушы мен Сатып алушы елдердің
мемлекеттік билік органдарына жіберілетін жағдайларды қоспағанда,
Тараптардың екі тарапының жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария
етуге және үшінші тұлғаларға беруіне жатпайды.
9. Даулы мәселелерді шешу және қолданылатын құқық
9.1.Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған.
9.2.Туындауы мүмкін Шарттың барлық даулары мен келіспеушіліктері
Тараптардың өкілдерінің арасында келіссөздер жолымен тікелей шешіледі.
Келіссөздер барысында осы даулар мен келіспеушіліктер шешілмеген
жағдайда, бірінші келіссөздер басталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз)
күн ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Нұр-Сұлтан
қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында
қарастырылады.
9.3. Сот талқылауының шығындарын сот шешімімен кінәлі деп
танылған Тарап көтереді.
9.4. Қолданылатын құқық - Қазақстан Республикасының құқығы.
10. Өзге де талаптар
10.1.Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз
осы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін үшінші тұлғаларға
беруге құқығы жоқ.
10.2.Шартты орындауға байланысты салықтарды, баждарды, кедендік
және басқа да ресми алымдарды Сатып алушы төлейді.
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10.3. Сатып алушы өзіне байланысты емес себептер бойынша шарт
бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамаған жағдайда, оларды орындау
мерзімі Сатып алушының жазбаша өтініші бойынша осы Шартқа қосымша
келісім жасасу жолымен ұзартылуы мүмкін.
10.4. Осы электрондық Шарт бірдей заңды күші бар қазақ және орыс
тілдерінде жасалды. Электрондық шарттың өзекті нұсқасы порталда басып
шығарылады.
10.5.Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және мөрмен
куәландырылған осы Шартқа қосымшалар мен толықтырулар оның құрамдас
және ажырамас бөлігі болып табылады.
10.6. __________________ (басқа).
11. Шарттың қолданылу мерзімі және бұзу талаптары
11.1.Осы Шарт Сатып алушы мен Сатушы қол қойған күннен бастап
күшіне енеді, 20__ жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады,
ал қабылданған міндеттемелер бөлігінде олар толық орындалғанға дейін
қолданылады және тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы мүмкін.
11.2. Осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар, егер олар
жазбаша нысанда жасалса және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойса
және мөрлермен куәландырылған болса, жарамды болады. Тараптардың
тиісті қосымша келісімдері осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
11.3. Осы Шарт тараптардың келісімі бойынша не Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Шарттың 6.3., 6.4.,
7.5-тармақтарында тікелей көзделген негіздер бойынша мерзімінен бұрын
бұзылуы мүмкін.
11.4. _________________________ (басқа).
12. Тараптардың деректемелері
Сатушы
_____________________________

Сатып алушы
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________ ___________

_______________ ___________

(қолы)

(АӘТ)

(қолы)

(АӘТ)

(болған кезде)

(болған кезде)

М.О.

М.О.
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20___ жылғы «___»_________№____
Шартқа № 1 қосымша
«БЕКІТЕМІН»
_______әскери бөлім командирі
________

_________

20___ ж. « ___ » _________
Қабылдау-тапсыру актісі
Төраға құрамындағы Комиссия: лауазымы, әскери атағы Т.А.Ә.,
комиссия мүшелері: лауазымы, әскери атағы Т.А.Ә., 20___ ж. « ___ »
_________ № ____ сатып алу-сату шартқа және Сатушының 20___ ж.
« ___ » _________ № ____ хабарламаға сәйкес мына пайдаланылмайтын
мүлікті тапсырды:
Р/с
№

Атауы

Тораптар мен
Өлш.
Саны Санаты агрегаттардың
бірл.
зауыттық №

Шығарылған
жылы

Құны
(теңге)

Жиыны:

Комиссия төрағасы: __________________________________________
лауазымы қолы
Т.А.Ә.
Комиссия мүшелері: __________________________________________
лауазымы қолы
Т.А.Ә.
__________________________________________
лауазымы қолы
Т.А.Ә.
Тапсырды:
__________________________________________
қолы
Т.А.Ә.
Қабылдады:
__________________________________________
қолы
Т.А.Ә.
20___ ж. «___»____________
Бухгалтерлік қызметтің белгісі_____________________________________
қолы
Т.А.Ә.

Ескертпе: Өткізілген пайдаланылмайтын мүлік және оның құны туралы
мәліметтер қатаң сатып алу-сату шартына сәйкес көрсетіледі.

