
«Қазақавтожол» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық 

капиталындағы мемлекеттік қатысу үлесінің нарықтық құнын бағалау үшін 

тәуелсіз консультантты іріктеу бойынша балдарды есептеу есебі 

 

№ Бағалау өлшемдері Балдар Балдардың талдамасы 

1 

Әлеуетті тәуелсіз консультанттың жұмыс тәжірибесінің болуы 

Теңгерімдік құны 2500000 еселенген 

айлық есептік көрсеткіштен астам 

болатын, олар бойынша әлеуетті тәуелсіз 

консультант қызметкер көрсеткен 

объектілер саны 

1 объектілер 3-тен 5-ке дейін  

5 объектілер 5-тен 7-ге дейін  

10 объектілер 7-ден астам 

Ұқсас қызметтер көрсету бойынша 

жұмыс тәжірибесі 

1 
жұмыс тәжірибесі 5 жылдан                   

7 жылға дейін  

3 
жұмыс тәжірибесі 7 жылдан                     

10 жылға дейін  

5 
жұмыс тәжірибесі 10 жылдан 

астам  

2 

Әлеуетті тәуелсіз консультанттың Жобалық командасының сандық және 

сапалық құрамы: 

Қаржылық блок 

Мамандар саны 

1 2 маман 

5 мамандар 3-тен 5-ке дейін  

10 мамандар 5-тен астам  

Мамандардың жиынтық жұмыс 

тәжірибесі 

1 
жұмыс тәжірибесі 5 жылдан             

10 жылға дейін  

5 
жұмыс тәжірибесі 10 жылдан                    

20 жылға дейін  

10 
жұмыс тәжірибесі 20 жылдан 

астам  

Заң блогы 

Мамандар саны 

1 1 маман 

2 мамандар 2-ден 4-ке дейін  

3 мамандар 4-тен астам 

Мамандардың жиынтық жұмыс 

тәжірибесі 

1 
жұмыс тәжірибесі 5 жылдан                   

10 жылға дейін  

2 
жұмыс тәжірибесі 10 жылдан                 

20 жылға дейін  

3 
жұмыс тәжірибесі 20 жылдан 

астам  

Бейінді блок 

Мамандар саны 

1 1 маман 

2 мамандар 2-ден 4-ке дейін  

3 мамандар 4-тен астам  

Мамандардың жиынтық жұмыс 

тәжірибесі 

1 
жұмыс тәжірибесі 5 жылдан                     

10 жылға дейін 

2 жұмыс тәжірибесі 10 жылдан                 



20 жылға дейін 

3 
жұмыс тәжірибесі 20 жылдан 

астам 

3 

Нарықтық құнды бағалау жөніндегі 

жұмыстар үшін әлеуетті тәуелсіз 

консультанттың мәлімдеген сомасы 

0 30 млн. теңгеден астам 

1 25-тен 30 млн. теңгеге дейін 

2 19-дан 25 млн. теңгеге дейін 

3 13-тен 19 млн. теңгеге дейін 

4 8-ден 13 млн. теңгеге дейін 

6 5-тен 8 млн. теңгеге дейін 

8 3-тен 5 млн. теңгеге дейін 

10 3 млн. теңгеден төмен 

Аға серіктесі болып отандық заңды тұлға табылатын отандық әлеуетті тәуелсіз 

консультанттарға және заңды тұлғалар бірлестігіне (консорциум) қосымша 5 (бес) балл 

беріледі. 


