САУДА-САТТЫҚТАРДЫҢ ӨТКІЗІЛЕТІНІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
Мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қабанбай
батыр даңғылы, 19-үй орналасқан «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамы (бұдан әрі – «Сатушы», «Меншік иесі», «ҚМГ») осымен «ҚМГ-Retail»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталында (бұдан әрі –
«Компания», «Актив» немесе «Сату объектісі») қатысу үлесінің (бұдан әрі - «Қатысу
үлесі» не «Үлес») 100%-ын сату бойынша «Ақпараттық-есепке алу орталығы»
акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Сауда-саттықты ұйымдастырушы») мемлекеттік
мүлік тізілімінің веб-порталында электрондық конкурстың (бұдан әрі – «Конкурс» немесе
«Сауда-саттықтар») өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қатысу үлесін өткізу ҚМГ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 18 ақпандағы № 3/25
шешімімен бекітілген «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ активтерін өткізу
қағидаларына (бұдан әрі – «Қағидалар») және 2018 жылғы 17 қаңтардағы жағдай
бойынша өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақпараттық-есептеу
орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 23 мамырдағы № 66 шешімімен
бекітілген мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша
электрондық сауда-саттықтарды өткізу регламентіне (бұдан әрі – «Регламент») сәйкес
жүзеге асырылады.
Өткізілетін Сауда-саттықтар туралы ақпарат орналастырылатын вебсайттардың электрондық мекенжайлары: www.kmg.kz, және www.gosreestr.kz.
Өткізілетін Сауда-саттыққа байланысты олардың құқықтары бұзылған жағдайда
өтініш берушілердің өтініштеріне арналған байланыс деректері:
Сатушының активтерді басқару
департаментінің сарапшысы

Сәдуақасова Динара
Әбдірақымқызы

d.sadvakasova@kmg.kz
Тел.: +7 7172 78 90 48

Сатушының мұнай өнімдері
маркетингі департаменті бөлімінің
бастығы

Юсупов Ерлан Нұрланұлы

y.yusupov@kmg.kz
Тел.: +7 717-2-78-90-52

Актив туралы жалпы мәліметтер:
Атауы
(мемлекеттік тілде):

КМГ-ның «ҚМГ-Retail» ЖШС жарғылық капиталына 100% қатысу
үлесі

Атауы
(орыс тілінде)

100% доля участия КМГ в уставном капитале Товарищества с
ограниченной ответственностью «КМГ-Retail»

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

091240004926

Қызмет түрі

Көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу өнімдерін көтерме және бөлшек
сату

Орналасқан жері

010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Есіл ауданы, Тұран
даңғылы, 1-үй

Активтің меншік иесі

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғ., 19-үй
ҚМГ Активтерді басқару департаменті+7 (7172) 786126 немесе +7
(7172) 786417 Факс: +7 (7172) 786000
E-mail: Astana@kmg.kz

Активтің бағасы туралы
мәліметтер

Бағалау күні: 2018 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша
Қатысу үлесінің бағалау құны: 59 911 782 000 (елу тоғыз миллиард
тоғыз жүз он бір миллион жеті жүз сексен екі мың) теңге.
Бағалаушының атауы: «Делойт ТСФ» ЖШС
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Ауыртпалықтар (тыйым
салу) туралы мәліметтер

Активке қатысты ауыртпалықтар (тыйым салулар) жоқ

Қосымша деректер мен
қаржылық көрсеткіштер

Осы Хабарламаға № 1 қосымша

Активпен таныстыру тәртібі

Осы Хабарламаға № 2 қосымша

Сауда-саттықтар туралы жалпы мәліметтер:
Сауда-саттықтың күні мен
уақыты
(өтінімдерді ашу)

2018 жылғы 7 желтоқсан, Астана уақыты бойынша сағ. 11:00

Сауда-саттықтың нысаны
және әдісі

Электрондық конкурс

Активтің бастапқы бағасы

59 911 782 000 (елу тоғыз миллиард тоғыз жүз он бір миллион жеті жүз
сексен екі мың) теңге

Кепілдік жарнасының
мөлшері

72 150 000 (жетпіс екі миллион жүз елу мың) теңге

Өтінімдерді қабылдау мерзімі

Өтінімдерді қабылдау осы Хабарлама жарияланған күннен басталады.
Өтінімдерді қабылдау мерзімі Сауда-саттық басталғанға дейін екі саған
бұрын аяқталады

Конкурсты өткізу тәртібі

Осы Хабарламаға № 3 қосымша

Конкурстың талаптары

Осы Хабарламаға № 4 қосымша

Қатысуға арналған өтінім
Конкурсқа қатысуға
арналған шектеулер

Осы Хабарламаға № 5 қосымша
Осы Хабарламаға № 6 қосымша

Сатып алу-сату шарты

Осы Хабарламаға № 7 қосымша

Ерекше талаптардың
орындалуын қамтамасыз ету
туралы шарт

Осы Хабарламаға № 8 қосымша

Төлеу шарттары

Аванстық төлем (сатып алу бағасынан кемінде 15%) сатып алу-сату
шарты күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей
енгізіледі. Сатып алу бағасының қалған бөлігін төлеу Сатып алушымен
сатып алу-сату шарты күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30
(отыз) күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады.

Активтің сатушысы

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғ., 19-үй
ҚМГ Активтерді басқару департаменті+7 (7172) 786126 немесе +7
(7172) 786417 Факс: +7 (7172) 786000
E-mail: Astana@kmg.kz

Сауда-саттықтарды
ұйымдастырушы

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ
Астана қ., Республика даңғылы, 29-үй
+7 (7172) 552981
Кепілдік жарнаны аударуға арналған банк деректемелері:
Төлемнің алушысы (орыс.): АО "Информационно-учетный центр";
БИН: 050540004455.
"ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ-дағы есеп айырысу шоты (IBAN/ЖСК):
KZ529261501102032004; БСК: KZKOKZKX; КНП: 171; Кбе: 16.

Сауда-саттықтар туралы
қосымша ақпарат

Электрондық сауда-саттықты өткізу регламенті туралы қосымша
ақпаратты Сауда-саттықты ұйымдастырушының корпоративтік
www.gosreestr.kz сайтынан табуға болады.

Осы Хабарламаға қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады және ҚМГ
мен
Сауда-саттықты
ұйымдастырушының
корпоративтік
веб-сайттарына
орналастырылған.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 1 ҚОСЫМША
Сату объектісі бойынша мәліметтер
Жалпы мәліметтер:
р/с
№

Көрсеткіштердің атауы

Жалпы мәліметтер

1.

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

091240004926

2.

Атауы (мемлекеттік тілде)

«ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

3.

Атауы (орыс тілінде)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КМГRetail»

4

Жарғыға сәйкес қызмет түрлері

1) мұнай өнімдерін өндірушісімен кейін қайта өңдеу үшін
жарамдыларды қоса алғанда, көмірсутегі шикізатын қайта
өңдеу өнімдерін көтерме және бөлшек сату, оның ішінде
оларды экспорттау және импорттау бойынша операцияларды
жасау;
2) Автожағармай құю станциялары (АЖС), мұнай өнімдері
базалары, газ толтыру станциялары (ГТС), автомобильдік газ
толтыру компрессорлық станциялары (АГТКС), газ толтыру
пункттері (ГТП), баллондардың аралық қоймалары (БАҚ),
топтық резервуарлық қондырғылар (ТРҚ), тұрақты және
жылжымалы автогазжағармай құю станциялары (АГЖС),
өнеркәсіптік жарылыс өрт қауіпті өндірістерді күтіп-ұстау,
пайдалану және жөндеу; меншікті немесе иелену құқығында
тиесілі компрессорлар, қазандықтар, қысыммен жұмыс
істейтін құбырлар мен газ құбырлары, меншік құқығында
немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі резервуарлар және
өзге де технологиялық жабдықтар;
3) өз мұқтаждықтары және басқа адамдар үшін, оның ішінде
көмірсутегі шикізатын қайта өңдеудің өткізілетін өнімдерінің
сапасын растау шеңберінде жылжымалы және тұрақты
зертханаларда көмірсутегі шикізатының қайта өңдеу
өнімдеріне сынақтар, оның ішінде сертификатталған
сынақтар жүргізу;
4) өз мұқтаждықтары мен көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу
өнімдерінің сатып алушылары үшін көлік-экспедиторлық
қызметтер;
5) өндірістік объектілерді, оның ішінде АЖС, АГЖС, мұнай
өнімдері мен резервуарлар базаларын, сондай-ақ өзге де
ғимараттар мен құрылыстарды, негізгі құралдарды мүліктік
жалға алу (жалдау) бойынша қызметтер көрсету;
6) Көмірсутегі шикізатын қайта өңдеу өнімдерін сақтау
бойынша қызметтер көрсету.

5.

Еншілес және (немесе) тәуелді
ұйымдардың болуы

жоқ

6.

Жарғылық капиталдағы сатылатын
қатысу үлесінің мөлшері, %

100

3

7.

Қызметкерлердің орташа жылдық
саны, адам

16

«ҚМГ салынып жатқан кәсіпорындар дирекциясы» ЖШС (бұрынғы атауы «ҚМГRetail» ЖШС) итальяндық Eni компаниясымен бірлесіп іске асырылатын «ҚазМұнайГаз»
ұлттық компаниясы» АҚ жобаларын басқару мақсаттары үшін 2009 жылы тіркелді.
2017 ж. 26 қаңтарда «ҚМГ салынып жатқан кәсіпорындар дирекциясы» ЖШС
«ҚМГ-Retail» ЖШС атауының өзгеруіне және қызметті қайта бейіндеуіне байланысты
мемлекеттік қайта тіркеуден өтті. Қызмет бейінін және атауын өзгерту бойынша аталған
іс-шаралар «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ «Қайта өңдеу және маркетинг»
бизнес-бағытын трансформациялауға байланысты, ол үшін 2017 жылы «ҚМГ-Retail»
ЖШС меншігіне «ҚазМұнайГаз» сауда брендімен мұнай өнімдерін сатудың бөлшек
желісінің активтері берілді. Желі автожанармай құю станцияларын (АЖС),
автогазжағармай станцияларын (АГЖС), аралас түрдегі автожағармай-автогазжағармай
станцияларын («АЖС-АГЖС»), автомобиль газ толтыру компрессорлық станцияларын
(«АГТКС»), мұнай өнімдерін сақтау базаларын, сондай-ақ ілеспе бизнес объектілерін
қамтиды. Қазіргі кезде Компанияның АЖС 316 жұмыс істеп тұрған меншікті
АЖС/АГЖС/АЖС-АГЖС, 14 жұмысы тоқтатылған АЖС, сондай-ақ 11 меншікті мұнай
базасын қамтиды.
«ҚМГ-Retail» ЖШС ішкі нарықта үлестес компания арқылы – «ҚазМұнайГаз
Өнімдері» ЖШС − дизельдік отын, сұйытылған көмірсутегі газын қоса алғанда, мұнай
өнімдерінің толық жиынтүрін өткізеді. «ҚМГ-Retail» ЖШС мүліктік активтері мұнай
өнімдерінің тікелей көтерме және бөлшек сатумен айналысатын «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
ЖШС жалға берілді.
Компанияның бас офисі мына мекенжай бойынша орналасқан: ҚР, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Тұран даңғылы, 1-үй.
2018 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша «ҚМГ-Retail» ЖШС еншілес және
тәуелді ұйымдары жоқ.
«ҚМГ-Retail» ЖШС басқару органдары мыналар болып табылады:
1) жоғары орган – Жалғыз қатысушы;
2) бақылаушы орган – Қадағалау кеңесі;
3) жеке-дара атқарушы орган - Бас директор.
Жарғылық капитал 64 855 115 мың теңге мөлшерінде қалыптасты.
Қаржылық көрсеткіштер:

Ұзақ мерзімді активтер, млн. теңге
оның ішінде негізгі құралдар, млн.
теңге

2

62 596

2018 ж.
31 наурызға
/2018 ж. 1тоқсан ішінде
61 702

2

55 790

54 992

Қысқа мерзімді активтер, млн теңге
оның ішінде ақша қаражаттары,
млн. теңге

87

1 683

2 388

74

1 579

1 707

Активтер жиыны, млн теңге
Ұзақ мерзімді міндеттемелер, млн теңге
Қысқа мерзімді міндеттемелер, млн
теңге

89
0

64 279
630

64 089
630

29

232

221

Көрсеткіш

2016 ж. 31
желтоқсанға
/2016 ж. ішінде

2017 ж. 31
желтоқсанға
/2017 ж. ішінде
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оның ішінде кредиторлық берешек,
млн теңге
Меншікті капитал, млн теңге
оның ішінде жарғылық капитал,
млн теңге
оның ішінде жинақталған
пайда/өтелмеген залал, млн. теңге
Капитал мен міндеттемелердің
жиыны, млн теңге
Түсім, млн теңге
Өзіндік құны, млн теңге
Жалпы пайда, млн теңге
Әкімшілік шығыстар, млн теңге
Өзге операциялық кірістер/шығыстар,
млн теңге
EBITDA, млн теңге
Тозу және амортизация, млн теңге
Қаржылық кірістер, млн теңге
Салық салғанға дейінгі пайда/залал,
млн теңге
КТС бойынша үнемдеу/шығыстар, млн
теңге
Таза пайда/залал, млн теңге
ROA, %
ROE, %

4

156

135

60

63 417

63 239

0

64 855

64 855

60

-1 438

-1 616

89

64 279

64 089

0

0

0

0

0

0

0
-247

0
-356

0
-82

109

1 495

725

-138
-1

1 138
-2 056

643
-847

5

58

30

-134

-860

-174

0

-638

-4

-134
н.п.

-1 498
н.п.

-178
н.п.

н.п.

н.п.

н.п.

* ROA = NI / TA * 100%, мұнда
ROA – меншікті капиталдың рентабельділігі (Return on Assets), %
NI – таза пайда (Net Income), мың теңге (залалдар болған кезде – рентабельділігі есептелмейді).
TA – активтер сомасы (Total Assets), мың теңге
** ROE = NI / EC * 100%, мұндағы
ROE – меншікті капиталдың рентабельділігі (Return on Equity), %
NI – таза пайда (Net Income), мың теңге (залалдар болған кезде – рентабельділігі есептелмейді).
EC – меншікті капитал (Equity Capital), мың теңге
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 2 ҚОСЫМША
Активпен таныстыру тәртібі
Тіркеуден өткеннен және аукциондық нөмірді бергеннен кейін Конкурстың
қатысушылары Сауда-саттықты өткізу күніне дейін кез келген жұмыс күнінде сағат 10:00
бастап 18:00 дейін өткізілетін Активті алдын ала қарауға, сондай-ақ Сауда-саттықты
ұйымдастырушының веб-порталында қалыптасатын деректер қорына кіру рұқсатын алуға
құқылы.
Компаниямен танысуға ниеті бар тұлға ҚМГ атына тиісті өтінішті береді.
Компания ҚМГ-ден тиісті тапсырманы алғаннан кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде
Компаниямен танысуға ниеті бар тұлғаға өз объектілеріне бару, өз объектілеріне кіру
мүмкіндігін ұсынады. Өтініш иелерін Компанияның объектілерімен таныстыру
Компанияның қызметкері болып табылатын және оның бірінші басшысымен немесе
оларға уәкілетті тұлғамен тағайындалған сүйемелдеуші адам болғанда жүргізіледі.
Компанияға баратын тұлғалар өзіне құпиялылық бойынша міндеттемелерді өзіне
құпиялылық бойынша міндеттемелерді (ҚМГ-мен тиісті шартқа қол қою жолымен)
қабылдауы тиіс және Сауда-саттыққа қатысуды қоспағанда, қандай да болмасын
мақсаттарда олар алған мәліметтерді және/немесе ақпаратты пайдалануға, сондай-ақ оны
үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес. Компания бірінші басшысының шешімі бойынша
Объектінің өндірістік қуаттары немесе үй-жайларының бір бөлігі бару үшін өндірістік
қауіпсіздік немесе коммерциялық құпия ой-пікірлері арқылы жабылуы мүмкін.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№3 ҚОСЫМША
Конкурсты өткізу тәртібі
1. Тіркеу және кепілдік жарна
Қатысушыларды тіркеу
Сауда-саттықтың қатысушыларын тіркеу тізілімнің веб-порталында Хабарламаны
жариялаған күннен бастап тізілімнің веб-порталында жүргізіледі және Сауда-саттықты
бастағанға дейін екі сағат бұрын аяқталады.
Сауда-саттыққа қатысу үшін мыналарды көрсетіп, тізілімнің веб-порталына алдын
ала тіркелуі қажет:
1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – «ЖСН»), тегі, аты
және әкесінің аты (бар болса);
2) заңды тұлғалар үшін: бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – «БСН»), толық
атауы, бірінші басшының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса);
3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі банк шотының
деректемелері;
4) байланыс деректері (пошталық мекенжайы, телефон, факс, e-mail).
Жоғарыда көрсетілген деректерді өзгерткен кезде 1 (бір) жұмыс күні ішінде
тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Кепілдік жарна
Тіркегеннен кейін қатысушы осы Хабарламада көрсетілген Сауда-саттықтың
ұйымдастырушысының есеп айырысу шотына кепілдік жарнаны енгізеді.
Сауда-саттықта жеңіп шыққан қатысушының кепілдік жарнасы Сатушының
шотына Сауда-саттықты ұйымдастырушымен аударылатын болады және сатып алу-сату
шарты бойынша есептелетін төлемдер шотына жатқызылатын болады.
Сауда-саттыққа қатысуға өтінім бермеген тұлғалардың, сондай-ақ Сауда-саттықта
жеңіп шықпаған қатысушылардың кепілдік жарналары тізілімнің веб-порталында
қалыптастырылатын кепілдік жарнасын қайтаруға арналған өтінішке ЭЦҚ пайдалана
отырып осы тұлғамен қол қойған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарылатын
болады.
Қатысуға арналған өтінімдерді тіркеу
Сауда-саттықтың қатысушысы ретінде тіркеу үшін қатысушының ЭЦҚ қол қойған
осы Хабарламаға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Сауда-саттыққа қатысуға арналған
өтінімді тіркеу қажет.
Конкурстың қатысушылары конкурстық өтінімнің электрондық (сканерленген)
көшірмесі қоса бере отырып арнайы бөлінген деректер қорының веб-бетінде электрондық
конвертке жүктелетін Сауда-саттықтың қатысушысының баға ұсынысымен және
Конкурстың талаптарымен келісетіні туралы өтінімді тіркейді.
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Шетелдік заңды тұлғалар қазақ және/немесе орыс тілдеріне нотариат куәландырған
аудармасы бар құрылтай құжаттарының нотариат растаған көшірмелерін береді.
Шетелдік мемлекеттік органдар немесе ұйымдар құжаттарды ұсынған жағдайда
мұндай құжаттар егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және тарабы Қазақстан
Республикасы болып табылатын халықаралық шарттар мен келісімдерде өзгеше
көзделмесе, белгіленген тәртіппен заңдастырылуы немесе апостильденуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тіркегеннен кейін тізілімнің веб-порталымен
өтінім берілген Актив бойынша кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтердің
деректер қорында бар екендігіне автоматты тексеру жүргізіледі.
Сауда-саттықты ұйымдастырушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы
мәліметтер деректер қорында болған жағдайда тізілімнің веб-порталы өтінімді
қабылдауды және Сауда-саттыққа қатысушыны жіберуді жүзеге асырады. Сауда-саттықты
ұйымдастырушының шотына кепілдік жарнаның түскені туралы мәліметтер деректер
қорында болмаған кезде тізілімнің веб-порталы қатысушының өтінімінен бас тартады.
Тізілімнің веб-порталын автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің вебпорталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау
туралы не өтінімді қабылдаудан бас тарту себебі туралы электрондық хабарлама жібереді.
Сауда-саттыққа жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталымен берілетін
аукциондық нөмірі бойынша аукциондық залға кіру рұқсаты беріледі.
2. Конкурсты өткізу
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді ашқан күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік
күн ішінде комиссия қатысуға ұсынылған өтінімдерді (конкурстық өтінім мен баға
ұсынысынан басқа) қарайды және қатысушының электрондық поштасына жіберілетін
хабарлама арқылы осы Хабарлама мен Регламенттің талаптарына оның өтінімінде
анықталған сәйкессіздіктер туралы Конкурстың қатысушысына хабарлайды.
Сәйкессіздіктер анықталған қатысушыларға өтінімдерді ашу хаттамасына комиссия
қол қойған күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қатысуға арналған қосымша
өтінімді (конкурстық өтінім мен баға ұсынысынан басқа) Сауда-саттықты
ұйымдастырушының
веб-порталында
қалыптастыру
жолымен
анықталған
сәйкессіздіктерді жою мүмкіндігі ұсынылады.
Қатысуға арналған өтінімдерді ашқан күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн
ішінде не қатысуға арналған өтінімдерді қайта ашқан күннен бастап комиссия конкурстық
өтінімді қоса алғанда, Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қарайды және Конкурсқа
жіберу хаттамасына қол қояды.
Сауда-саттықтың (аукционның) келесі кезеңіне Конкурс қатысушыларын жіберу
туралы комиссияның шешімі Конкурсқа қатысуға өтінім берген барлық қатысушылардың
электрондық поштасы бойынша хабарламамен Сауда-саттықты ұйымдастырушының вебпорталында жарияланатын болады. Аукционға қатысуға жіберілмеген өтінім берушілер
үшін өтінімді қабылдау себептері де көрсетілетін болады.
Аукционды өткізу күні мен уақыты аукционға кемінде екі Конкурс қатысушысын
жіберу туралы комиссияның шешімі Сауда-саттықты ұйымдастырушының вебпорталында жариялаған күннен бастап бірінші жұмыс күнінде Сауда-саттықты
ұйымдастырушының веб-порталымен автоматты түрде тағайындалады.
Егер Сауда-саттықты ұйымдастырушының веб-порталы қабылдаған Конкурс
қатысушыларының не комиссия аукционға жіберген Конкурс қатысушысының өтінімдері
екіден аз санда болса, онда Конкурс өткізілмеді деп жарияланады.
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Аукционға жіберілген Конкурстың қатысушылары ол басталған дейін бір сағат
ішінде Сауда-саттықты ұйымдастырушының веб-порталымен берілетін ЭЦҚ және
аукциондық нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді.
Аукцион Сауда-саттықты ұйымдастырушының веб-порталы белгілеген
басталады және мынадай түрде өткізіледі:

уақытта

1) аукциондық залдағы аукцион басталған кезде Сатушының комиссиясымен
белгіленген бастапқы бағадан аз болмайтын, өтінімде көрсетілген Конкурс
қатысушыларының баға ұсыныстары көрсетіледі және ағымдағы баға
қалыптастырылады;
2) аукцион басталған сәттен қатысушыға белгіленген қадамға басқа қатысушының
ең жоғары ағымдағы бағасын ұлғайту мүмкіндігі беріледі;
3) егер аукцион басталғаннан 20 (жиырма) минут ішінде қатысушылардың бірдебірі жоғарғы ағымдағы бағаны ұлғайтпаса, онда оны ұсынған қатысушы
жеңімпаз болып танылады, ал осы лот бойынша аукцион өткізілді деп
танылады;
4) егер аукциондық залдағы аукцион басталғаннан 20 (жиырма) минут ішінде
қатысушылардың біреуі белгіленген қадамға басқа қатысушының ең жоғарғы
ағымдағы бағасын ұлғайту жолымен Сату объектісін сатып алуға өз ниетін
растаса, онда ағымдағы баға белгіленген қадамға ұлғайтылады;
5) егер қатысушылардың бірде-бірі ағымдағы бағаны ұлғайтқаннан кейін 20
(жиырма) минут ішінде ағымдағы бағаны ұлғайту жолымен Сату объектісін
сатып алуға өз ниетін растамаса, онда сату объектісін сатып алуға өз ниетін
соңғы растаған қатысушы жеңімпаз деп танылады, ал аукцион өткізілді деп
танылады.
Аукцион Конкурстың жеңімпазын анықтаған сәтке дейін уақытты шектемей,
Сауда-саттықты ұйымдастырушының веб-порталында жүргізіледі.
Егер аукционды бастар кезінде екі және одан көп қатысушылардың баға
ұсыныстары Сату объектісі үшін бірдей ең жоғары бағада болса және осы ағымдағы баға
20 (жиырма) минут ішінде ұлғайтылмаса, онда кімнің ұсынысы бірдей ең жоғары бағаны
қамтитын, өтінімі басқа қатысушылардан ерте қабылданған қатысушы осы қатысушылар
арасында аукционның жеңімпазы болып саналады.
Аукционды өткізу нәтижелері бойынша аукционды өткізу күнінде ЭЦҚ
пайдаланумен Сауда-саттықты ұйымдастырушының веб-порталында Сатушы және
жеңімпаз қол қоятын нәтижелері туралы хаттама ресімделеді.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 4 ҚОСЫМША
Активті өткізудің ерекше талаптары
Қатысу үлесін сатып алушы мынадай ерекше талаптардың орындалуын қамтамасыз етуі,
осы талаптарды сақтамағаны үшін жауапты болуы тиіс:
р/с
№

Ерекше талаптар

Талаптарды сақтамағаны үшін
жауапкершілік

1.

Тараптармен келісілген баға және төлем
мерзімдері бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
ЖШС-дан мұнай өнімдерінің қалдықтарын
біржолғы сатып алу

Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы
Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып
алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды
Сатушыға төлеуге міндетті.

2.

Тараптармен келісілген көлемдер мен нарықтық
бағалар бойынша ҚМГ компаниялары тобынан
ұзақ мерзімді негізде мұнай өнімдерін басым
түрде сатып алу

Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы
көрсетілген талапты бұзудың әрбір жағдайы
үшін Сатып алу-сату шартында белгіленген
сатып алу бағасынан 1% мөлшерінде
айыппұлды Сатушыға төлеуге міндетті.

3.

4.

Үлеске меншік құқықтары өткен сәттен бастап
екі ай ішінде «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС
мен оның филиалдарының өндірістік
персоналын ағымдағыдан нашар емес
талаптарда кемінде алты ай мерзіммен жұмысқа
қабылдауды жүзеге асыру
Тараптармен келісілген тізбе және баға
бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС және
оның филиалдарының негізгі құралдары мен
мүлкін сатып алу

Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы
Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып
алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды
Сатушыға төлеуге міндетті.
Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы
Сатып алу-сату шартында белгіленген сатып
алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды
Сатушыға төлеуге міндетті.

Жоғарыда көрсетілген Активті өткізудің ерекше талаптары мен оларды бұзғаны үшін
жауапкершілік осы Хабарламаға № 7 қосымшада жазылған Сатып алу-сату шартында
және осы Хабарламаға № 8 қосымшада жазылған ерекше талаптардың орындалуын
қамтамасыз ету туралы шартта сипатталған.
Көрсетілген ерекше талаптардың бұзылуы Қазақстан Республикасының заңнамасына,
сондай-ақ Сатып алу-сатудың тиісті шартына сәйкес жауапкершілікке әкеп соқтырады.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 5 ҚОСЫМША
ӨТІНІМ
мүлікті сату бойынша сауда-саттыққа қатысуға

1. Мүлікті

сату
туралы
жарияланған
___________________________________________

хабарламаны

қарап

және

________________________________________________________________
мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық
сауда-саттық өткізу регламентімен танысып
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы)

мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 2018 жылғы «__» _______ сағат ______
өтетін конкурсқа қатысуға ниет білдіреді.
2. Менімен (бізбен) ) _____________ кепілдік жарна (лар) енгізілді
(саны)

жалпы сомасымен сауда-саттыққа қатысу үшін
сауда-саттықты
ұйымдастырушының
(________________) теңге
(цифрмен)

есеп

айырысу

шотына

___________

(сөзбен)

__________________________________________________________________________
(есеп айырысу шотының деректемелері көрсетіледі)

3. Енгізілген кепілдік жарналар туралы мәліметтер:
р/с
№

Кепілдік жарнаның мақсаты
және сауда-саттыққа қатысу
үшін кепілдік жарна енгізілетін
сату объектісінің атауы

Төлемдік құжаттың
нөмірі №

Төлемдік құжаттың
күні

Кепілдік жарнаның
сомасы, теңге

1
2
Жиыны

4. Мен (біз) сауда-саттықтың қатысушысы ретінде тіркеуге жатпайтыны жөнінде
хабардармын (мыз):
1) тендердің (жабық тендердің), конкурстың қатысушыларына және/немесе саудасаттықтың өткізілетіні туралы хабарламада көрсетілген мүлікті сатып алушыларға
қойылатын қосымша талаптарға сәйкес келетін заңды (жеке) тұлға;
2) ұйымдастырушы;
3) сатушы.
4.1. Менімен (бізбен) қатысушыға (сатып алушыға) қойылатын талаптарға сәйкессіздікті
тапқан жағдайда, менің (біздің) сауда-саттыққа қатысу құқығымыздан
айырылатынымызға, мен (біз) қол қойған сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттама
және сатып алу-сату шарты жарамсыз деп танылатынына келісемін (келісеміз).
5. Егер мен (біз) сауда-саттықтың жеңімпазы (дары) деп айқындалған жағдайда өзіме
сауда-саттықты өткізу күнінде (электрондық өтінімді берген күннен бастап 24 сағат
ішінде қол қойылатын нәтижелер туралы хаттаманы, астық қолхатын сату туралы
тендерді қоспағанда) сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға қол қою және
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мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында сауда-саттықтың қорытындыларын
жүргізу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде сатып алу-сату шартына қол қою
міндеттемесін қабылдаймын.
6. Менімен (бізбен) енгізілген кепілдік жарнасының сомасы қайтарылмайтынына және
мына жағдайларда сатушыда қалатынына келісемін (келісеміз):
1) сауда-саттықтың нәтижелері туралы хаттамаға қол қоюдан бас тартқан;
2) белгіленген мерзімде сатып алу-сату шартына қол қоюдан бас тартқан;
3) сатып алу-сату шарты бойынша менімен (бізбен) міндеттемелерді орындамаған
және/немесе тиісінше орындамаған;
4) конкурстың қатысушысына қойылатын талаптарға менің (біздің) сәйкессіздігімізді
анықтаған;
5) конкурстың қатысушысына қойылатын қосымша талаптарға сәйкестігін растайтын
құжаттарды сатушыға ұсынбаған.
7. Осы өтініш сауда-саттықтардың нәтижелері туралы хаттамамен бірге сатып алу-сату
шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарттың күшіне ие.
8. Конкурста белгіленген бағаны өзгерту қадамымен келісемін және менімен (бізбен)
ұсынылған баға немесе бағаны көтеруге аукцион өткізу барысында және нәтижесінде
қалыптасқан ең жоғарғы баға бойынша сату объектісін сатып алуға келісетіні туралы
хабарлаймын (конкурс қатысушысымен толтырылады).
9. Өзім туралы мәліметті беремін (береміз):
Заңды тұлғалар үшін:
Атауы________________________________________________
БСН ________________________________________________________
Басшының тегі, аты, әкесінің (бар болса) ____________________________
Мекенжайы:_______________________________________________________
Телефонның (факстің) нөмірі: _____________________________________________
Банк деректемелері:
ЖСК ________________________________________________________
БСК ________________________________________________________
Банктің атауы __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1) __________________________________________________________
2) __________________________________________________________
Жеке тұлғалар үшін:
Тегі, аты, әкесінің (бар болса)____________________________
ЖСН ________________________________________________________
Паспорт деректері___________________________________________
Мекенжайы:_______________________________________________________
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Телефонның (факстің) нөмірі: _____________________________________________
Банк деректемелері:
ЖСК ________________________________________________________
БСК ________________________________________________________
Банктің атауы __________________________________________
Кбе_________________________________________________________
Өтінімге мыналар қоса беріледі:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(қолы)

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) немесе заңды тұлғаның атауы
және сенімхаттың негізінде әрекет ететін заңды тұлға басшысының немесе
өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса))

20___ ж. «___» __________.
М.О.
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталымен қабылданды.
20__ ж. «__» _______ сағат____ ____ мин.
______________________ аукцион қатысушысының аукциондық нөмірі
Конкурс қатысушысының баға ұсынысы, теңге: ___________
(Сауда-саттықтың қатысушысымен толтырылады және Сатушымен немесе комиссиямен
Конкурсқа жіберу хаттамасына қол қойылғаннан кейін өтінімде көрсетіледі).
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 6 ҚОСЫМША
Конкурсқа қатысуға арналған шектеулер
Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар мынадай талаптарға сәйкес келуге тиіс:
1) Активті сатып алу туралы шартты жасау үшін жеке тұлғаның әрекет қабілеттілігіне
және заңды тұлғаның азаматтық құқықтық қабілеттілігіне ие болу. Осы талапқа
сәйкестігін растау ретінде өтініш беруші заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін
растайтын құжаттың түпнұсқасын немесе тиісті түрде куәландырылған көшірмесін,
сондай-ақ тиісті түрде куәландырылған жарғының көшірмесін ұсынуға тиіс.
2) Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін тізбеге сәйкес жеңілдікті салық
салуы бар мемлекеттердің резиденті болмау (Қазақстан Республикасы Қаржы
министрінің 2018 жылғы 08 ақпандағы № 142 бұйрығы). Аталған талап бойынша
сәйкестікті растау ретінде өтініш беруші Қазақстан Республикасының аумағында
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелуін растайтын құжатты немесе өзге
мемлекеттің резиденттілік сертификатын ұсынуы тиіс;
3) Активті сатып алу туралы шарт талаптарын орындау мүмкіндігіне ие болуы. Осы
талап ету бойынша сәйкестікті растау ретінде өтініш беруші сатып алу-сату шартын
орындау үшін жеткілікті ақша қаражатының сомасының оның банк шотында
болуын растайтын құжатты не оның негізінде өтініш беруші Конкурс
жеңімпазымен сатып алу-сату шарты бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін
ақша қаражатын алды деп танылған жағдайда жасалған қарыз шартын не екінші
деңгейдегі банктен осы банктің өтініш берушіге тиісті қаражатты ұсынуға дайын
екендігі туралы хатты (кредиттік комитет шешімінің хаттамасынан үзінді
көшірмені) ұсынуға тиіс;
4) тарату немесе банкроттық сатыда болмауы. Осы талап ету бойынша сәйкестікті
растау ретінде өтініш беруші-заңды тұлға ол тарату немесе банкроттық сатыда
болмағаны туралы растама-хатты ұсынуы тиіс;
5) қаржы-шаруашылық қызметі заңнамада белгіленген тәртіппен тоқтатылған тұлға
болмауы. Осы талап ету бойынша сәйкестікті растау ретінде өтініш беруші-заңды
тұлға оның қаржы-шаруашылық қызметі заңнамада белгіленген тәртіппен
тоқтатылмағаны туралы растама-хатты ұсынуы тиіс.
Мыналар:
1) ҚМГ-мен сатып алу-сату шартына қол қоюдан бұрын бас тартқан немесе жасасқан,
бірақ сатып алу-сату шартының талаптарын орындамаған Конкурстың
жеңімпаздары;
2) Қордың Қағидаларына сәйкес уәкілетті органның, Қор Басқармасының, ҚМГ
комиссиясының және Қордың, Конкурсты ұйымдастырушының мүшелері және
қызметкерлері, сондай-ақ олардың жақын туған-туыстары (ата-аналары, жары
(зайыбы), аға-інілері, апа-сіңілдері, балалары) немесе жекжаттары (зайыбының атааналары, аға-інілері, апа-сіңілдері, балалары);
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына және құрылтай құжаттарына сәйкес
жүзеге асырылуы Конкурста Активті сатудың шарты болып табылатын қызметтің
сол бір түрлерімен айналысуға құқылы емес заңды тұлғалар;
4) Конкурсты өткізу туралы Хабарламада көзделген талаптарға сәйкес келмейтін
тұлғалар;
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5) заңнама нормаларынан туындайтын жағдайларда шетелдіктер, азаматтығы жоқ
тұлғалар және резидент еместердің қатысуымен (тікелей немесе жанама түрде)
заңды тұлғалар және олармен үлестес тұлғалар
6) бақылаушы қатысушылары ҚР үкіметі немесе ұлттық/мемлекеттік компаниялар
болып табылатын заңды тұлғалар Конкурстың қатысушылары бола алмайды.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 7 ҚОСЫМША

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
(Сатушы)
және
_______
(Сатып алушы)
арасында
«ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы
қатысу үлесінің 100%-ын
САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ
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«ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы
қатысу үлесінің 100%-ын сатып алу-сату
№__________ ШАРТЫ
Астана қаласы

2018 ж. «____» ______________

________________________________________________________________________
_____ (мемлекеттік қайта тіркелгені туралы № _______ куәлік, Астана қаласы Әділет
департаменті _______ж. берген, БСН____, заңды мекенжайы: Қазақстан
Республикасы, Астана қаласы, ___________________) (бұдан әрі мәтін бойынша –
«Сатушы»)
________________негізінде
әрекет
ететін
________________________________
тұлғасында
бір
тараптан
және
________________________________
________________________________________________(мемлекеттік тіркеу туралы №
_______ куәлік, ___________ _______ ж. берген, БСН____, заңды мекенжайы:
___________________) (бұдан әрі мәтін бойынша – «Сатып алушы»), __________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
негізінде
әрекет
ететін
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________тұлғасында
төмендегілерді назарға ала отырып:
- Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100% (жүз пайызы)
мөлшерінде «ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен (бұдан әрі Серіктестік) Серіктестіктің жарғылық капиталындағы үлесті сату бойынша электрондық
конкурс нысанында электрондық сауда-саттықтың қорытындылары;
- Сатушының Директорлар кеңесінің _____ шешімі;
- Сатушы Басқармасының 2018 жылғы ________ №_______ шешімі.
Директорлар кеңесінің 2015 ж. 18 ақпандағы (№3/2015 хаттамасы) шешімімен бекітілген
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Активтерді өткізу қағидаларын басшылыққа ала отырып,
төмендегілер туралы Серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100 %-ын
сатып алу-сатудың осы шартын (бұдан әрі мәтін бойынша – «Шарт») жасасты:
1. Шарттың мәні
1.1
Осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушы қандай да бір ауыртпалықтардан
босатылған Серіктестіктің жарғылық капиталындағы Сатушыға тиесілі қатысу үлесінің
100 % (жүз пайызын) (бұдан әрі – «Үлес») Сатып алушыға сатуға міндеттенеді, ал Сатып
алушы Шарттың талаптарында Үлесті қабылдауға және оның құнын төлеуге міндеттенеді.
1.2
Сатып алушының Үлеске меншік құқығы Үлес құнын толық төлеген күннен
(бұдан әрі мәтін бойынша – «Үлесті беру күні») бастап туындайды. Сатып алушы
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Серіктестіктің қайта
тіркелуін дереу қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сатушы Үлеске меншік құқығын беру
және осымен байланысты нысандылықты жүзеге асыру үшін қажетті жәрдемді Сатып
алушыға көрсетуге міндеттенеді.
1.3
Сатып алушы Шарттың талаптарына сәйкес Үлестің құнын толық төлегенге
дейін Үлестер ауыртпалық жасауға, иеліктен шығаруға немесе өзгеше түрде иелік етуге
құқылы емес.
Сатушы Серіктестіктің қатысушысы және Серіктестіктің жарғылық
капиталындағы 100% (жүз пайызға) тең үлестің меншік иесі болып табылатындығын
растайды, ол Серіктестіктің Жалғыз қатысушысының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы

1.4
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шешімімен («ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқарма отырысының № 46 хаттамасы) бекітілген
Серіктестік Жарғысымен расталады.
2. Үлестің құны және есеп айырысу тәртібі
2.1
Осы Шартқа сәйкес Сатып алушымен Сатушыға төленуге тиіс сома (бұдан
әрі – Үлес құны) _____ теңгені құрайды.
2.2
Сатып алушы осы Шартқа қол қою кезінде 2018 ж. ________ № __ төлемдік
тапсырмаға сәйкес сауда-саттықтарға қатысу үшін кепілдік жарна (бұдан әрі – «Кепілдік
жарна») түрінде ________ (__________) теңге мөлшерінде алдын ала төлемді енгізді.
Кепілдік жарна Шарттың 2.3.1-тармақшасында көрсетілген аванстық төлемді төлеу
шотына есептеледі;
2.3
Сатып алушы мынадай тәртіпте Шарттың 12-бөлімінде көрсетілген
Сатушының банк шотына аудару жолымен қолма-қол ақшасыз нысанда толық көлемде
Үлестің құнын төлеуге міндеттенеді:
2.3.1 аванстық төлем осы Шарт күшіне енген күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен
кешіктірілмейтін мерзімде Үлестің құнынан кемінде 15% мөлшерінде енгізіледі;
2.3.2. Үлес құнының қалған бөлігін _______ (___________) теңге мөлшерінде
төлеу осы Шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей
Сатып алушымен жүзеге асырылады.
2.4
Түпкілікті төлем мерзімі өткен жағдайда Шартты біржақты тәртіппен бұзуға
жол беріледі. Түпкілікті төлем мерзімінің өтуі салдарынан Шартты бұзған кезде аванстық
төлем қайтарылмайды.
2.5
Үлеске құқықтарды ресімдеуге және тіркеуге байланысты барлық
шығыстар, сондай-ақ Шартқа сәйкес туындайтын барлық өзге де болуы мүмкін
шығыстарды Сатып алушы көтереді. Күмәндарды болдырмау үшін осы шығыстар
Шартты дайындау және жасау шеңберінде Сатушы келтірген шығыстарды қамтымайды,
мысалы, консультанттарды жалдау бойынша шығыстар, іссапар шығыстары және өзг.
Шарт бойынша Сатып алушыға Үлесті сатуға байланысты туындайтын
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес салықтар және бюджетке
төленетін өзге де міндетті төлемдерді Тараптар дербес төлейді.

2.6

3. Тараптардың растаулары, кепілдіктері мен міндеттері
3.1

Сатушы:

3.1.1. Шарт жасау кезіндегі Үлес меншік құқығында Сатушыға заңды түрде тиесілі
және үшінші тұлғаларға иеліктен шығарылмаған, тыйым салынбаған, толығымен
төленген, кепіл заты болып табылмайды, ауыртпалық салынбаған, дау мәні болып
табылмайды, кез келген үшінші тұлғалардың талаптарынан босатылған, осы Шартқа
ұқсас болашақта Үлестің иеліктен шығарылуын көздейтін Сатушының мәмілесінің мәні
болып табылмайды;
3.1.2. Сатушының осы Шартта көзделген барлық мәмілелерді орындау және Шарт
бойынша міндеттемелерді орындау, осы Шарттың жасау және орындау үшін қажетті
құқықтары мен өкілеттіктері бар; Сатушының иелігінде Серіктестіктің мүлкі болмайды;
3.1.3. Шарт Сатушымен тиісті түрде жасалды және оның талаптарына сәйкес
Сатушының заңды әрі жарамды міндеттемесін білдіреді.
3.1.4. Сатушының осы Шартқа қол қоюы және Шартқа сәйкес міндеттемелерді
орындауы Сатушыға қолданылатын кез келген нормативтік құқықтық актіні немесе
талапты, оның құрылтайшылық құжаттарының талаптарын бұзбайды және бұзбайтын
болады, Сатушыға қолданылатын кез келген шарттың, міндеттеменің немесе
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шектеулердің ережелеріне қайшы келмейтін немесе бұзбайтын болады;
3.1.5. Серіктестік және (немесе) Сатып алушы Үлесті сатқаннан кейін (егер
қолданылса) және осы Шарттың ережелерін орындау мақсатында заңнамалық талаптарды
орындауға қажетті жәрдемін көрсететін болады;
3.2. Сатып алушы:
3.2.1. осы Шартты жасасу үшін заңды тұлғаның азаматтық құқық қабілетін иеленеді;
3.2.2. Сатып алушының осы Шартта көзделген барлық талаптарды орындау және
Шарт бойынша міндеттемелерді орындау, осы Шарттың жасау және орындау үшін
қажетті құқықтары мен өкілеттіктері бар.
3.2.3. Сатып алушы Үлесті сатып алу үшін қажетті қолданылатын заңнамада
көзделген барлық қажетті корпоративтік шешімдерді және құрылтай құжаттарын алды;
3.2.4. Сатып алушы осы Шартты жасау және орындау, Шарт бойынша
міндеттемелерді орындау үшін қажетті барлық мемлекеттік мақұлдауларды, рұқсаттарды,
келісулерді, санкцияларды, лицензияларды, сертификаттарды, куәліктерді және өзге де
ұқсас құжаттарды алды.
3.2.5. Сатып алушының осы Шартқа қол қоюы және Шартқа сәйкес міндеттемелерді
орындауы Сатып алушыға қолданылатын кез келген нормативтік құқықтық актіні немесе
талапты, оның құрылтайшылық құжаттарының талаптарын бұзбайды және бұзбайтын
болады, Сатып алушыға қолданылатын кез келген шарттың, міндеттеменің немесе
шектеулердің ережелеріне қайшы келмейтін немесе бұзбайтын болады.
3.2.6. Сатып алушы тарату процесінде немесе банкроттыққа байланысты қандай да
бір процесте болмайды.
3.3. Сатып алушы Серіктестіктің қаржы-шаруашылық және өзге де қызметінің
жағдайымен
таныстырылғанын,
Сатушыға
кінәрат-талаптары
жоқ
екендігін
куәландырады
3.4. Сатушы Сатып алушыдан Шарттың 3.5.3-тармақшасының орындалғаны туралы
ақпаратты (құжаттаманы) сұратуға құқылы. Шарттың
3.5. Сатып алушы:
3.5.1. Шарттың талаптарында көзделген мөлшерлерде және мерзімде Үлестің құнын
төлеуді жүргізуге;
3.5.2. Сатып алушының тарату процесінде немесе банкроттыққа байланысты қандай
да болмасын процесінде тұрмағаны туралы растаушы құжатты (құжаттарды) ұсынуға;
3.5.3. мынадай ерекше шарттардың орындалуын қамтамасыз етуге:
3.5.3.1. келісілген баға және төлеу мерзімдері бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
ЖШС-дан мынадай мұнай өнімдерінің қалдықтарын біржола сатып алуға:
Аи-95 маркалы бензин К2-ден төмен емес - шамамен 11 мың тонна;
Аи-92 маркалы бензин К2-ден төмен емес – шамамен 155 мың тонна;
Аи-80 маркалы бензин К2-ден төмен емес – шамамен 3 мың тонна;
Дизель отыны К2-ден төмен емес – шамамен 60 мың тонна;
Мұнай өнімдерінің түпкілікті көлемдері, төлеу мерзімдері және бағасы
«ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС мен Сатып алушы арасындағы жекелеген Шартта
айқындалатын болады.
3.5.3.2. нарықтық бағалар мен келісілген көлемдер бойынша Сатушыдан не
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ компаниялары тобынан ұзақ мерзімді негізде мұнай өнімдерін
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басымды түрде сатып алуға;
3.5.3.3. Серіктестіктегі үлеске меншік құқықтары ауысқан сәттен бастап екі ай
ішінде «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС мен оның филиалдарының өндірістік персоналын
жұмысқа қабылдауды ағымдағыдан нашар емес талаптарда кемінде алты ай мерзіммен
жүзеге асыруға;
3.5.3.4. келісілген тізбе және баға бойынша «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС және
оның филиалдарының негізгі құралдары мен мүлкін сатып алуға.
3.5.4. Үлесті берген күннен бастап 3 (үш) жыл ішінде тоқсанына бір реттен жиі емес
жүйелі түрде Шарттың 3.5.3-тармақшасын орындау бойынша ақпаратты Сатушыға
жіберуге.
3.5.5. тиісті түрде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес
экономикалық шоғырландыруға монополияға қарсы органның келісімін алуға қолдаухат
беруге;
3.6. Шарттың 3-бөліміне сәйкес Тараптар ұсынатын растаулар мен кепілдіктердің
әрқайсысы:
3.6.1. дербес кепілдік болып табылады және осы Шарт бойынша кез келген өзге
кепілдіктің әсерімен шектелмеуі немесе өзгеше түрде болмауы тиіс;
3.6.2. сол дәрежеде, қандай кепілдікте өзіне міндеттеме жасайды немесе
болашақтағы оқиғаға жатады, ол осындай міндеттеменің орындау күніне берілген немесе
қайсысы қолданылғанына қарамастан, мұндай оқиға орын алған болып есептеледі.
3.7. Тараптар бір-біріне, әрбір кепілдіктің жарамды, нақты және жаңылыстыруға
әкелмейтін болып табылатындығын және мұндай кепілдік үшін белгіленген мерзім
шегінде осындай болып қала беретіндігін растайды.
3.8. Тараптар бір-біріне осы Шартқа және Шартта берілгеннен басқа, осы Шарт
бойынша мәмілелерге қатысты ешқандай басқа да кепілдіктер мен растауларды (тікелей,
жанама немесе жасырын) бермейді.
4. Тараптардың жауапкершілігі
4.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше
орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты
болады.
4.2. Шарт бойынша төлем мерзімін бұзған жағдайда Сатып алушы Сатушының
тиісті талабы түскен сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей, Сатушыға Үлес
құнының 5%-нан аспайтын мерзімі өткен әр күнтізбелік күн үшін Үлес құнының 0,1%
мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлейді.
4.3. Шарттың 3.5.3-тармағында көрсетілген ерекше талаптарды бұзған жағдайда
төленетін айыппұл санкцияларының мөлшері Шарт күшіне енген сәттен бастап 15 жұмыс
күн ішінде қол қойылуы тиіс ерекше талаптардың орындалуын қамтамасыз ету туралы
жекелеген шартта (Хабарламаға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша) белгіленеді.
4.4. Айыппұл санкцияларын төлеу, залалдарды өтеу Тараптарды Шарт бойынша өз
мiндеттемелерiн орындаудан босатпайды.
5. Қолданылатын құқық және дауларды қарау тәртібі
5.1. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес түсіндіріледі және
реттеледі.
5.2. Шарт бойынша даулар туындаған жағдайда Тараптар барлық келіспеушіліктерді
немесе Шарт бойынша олардың арасында туындайтын немесе олармен байланысты
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дауларды тікелей келіссөздер жүргізу процесімен шешу үшін барлық күш-жігерін
жұмсауға тиіс.
5.3. Егер мұндай келіссөздер басталғаннан кейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күн
ішінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені осы
мәселені сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Барлық даулар Астана қаласының
соттарында шешуге жатады.
5.4. Шартта көзделмеген барлық қалған жағдайларда Шарт бойынша
міндеттемелерді орындамағаны және тиісінше орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес бір-бірінің алдында жауапты болады.
6.

Осы Шарттың қолданылу мерзімі

6.1. Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес
экономикалық шоғырландыруға монополияға қарсы органның келісімін Сатып алушы
алған күннен бастап күшіне енеді.
6.2. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда немесе
Тараптардың екі жақты келісімі бойынша Тараптардың келісімі бойынша бұзылуы
мүмкін.
6.3. Сатып алушы Үлестің
құнын төлеу бойынша міндеттемелерді
орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда Сатушы Шартты бұзу күніне дейін кемінде
10 (он) жұмыс күнінен бұрын тиісті хабарламаны жіберу жолымен Шартты орындаудан
бас тартқан бір жақты тәртіппен бұзуға құқылы.
7.

Форс-мажор

7.1. Тараптар форс-мажор нәтижесінде бір-бірінің алдында өз міндеттемелерін
орындау қабілетсіздігінен (ішінара немесе толық) туындайтын осы Шарт бойынша
жауапкершіліктен босатылады.
7.2. Шарттың 7.1-тармағының ережелерін ескере отырып Форс-мажор орын алған
кезде тиісті Тараппен міндеттемелерді орындау мерзімі мұндай жағдаяттар орын алатын
уақытқа кейінге қалдырылады.
7.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларының Шарты бойынша өз міндеттемелерін
орындауға кедергі келтіретін тарап 3 (үш) банк күнінен аспайтын қысқа мерзімде екінші
Тарапқа бұл жөнінде хабарлауға тиіс.
7.4. Олардың әсеріне ұшыраған форс-мажор әрекеті тоқтатылғаннан кейін 1 (бір)
жұмыс күні ішінде Тарап осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды жаңартқаны
және еңсерілмес күш мән-жайларының әрекетін тоқтатқаны туралы екінші Тарапқа
жазбаша хабарлама жіберуге тиіс.
7.5. Сатып алушы Шартты орындауды өзінің қамтамасыз етуінен айырмайды және
егер Шартты орындаумен кідірту форс-мажорлық мән-жайлардың нәтижесі болса, оның
талаптарын орындамауға байланысты Шарттың тұрақсыздық айыбын төлегені немесе
оны бұзғаны үшін жауапты болмайды.
8.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы талаптар

8.1. Тараптар олардың әрқайсысы мақсаты шаруашылық қызметке байланысты
нысандылықты оңайлату, осы немесе өзге мәселелердің неғұрлым тез шешілуін
қамтамасыз ету болып табылатын парақорлыққа толық төзбеушілік және сыбайлас
әрекеттерге толық тыйым салу және жәрдем көрсеткені/төлегені үшін төлемдер жасауды
көздейтін сыбайлас жемқорлық саясатын жүргізетінін таниды және растайды.
8.2. Тараптар олар, сондай-ақ олардың қызметкерлері сыбайлас жемқорлыққа қарсы
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іс-қимыл туралы заңнаманы (бұдан әрі мәтін бойынша - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
заңнама) бұзатын не бұзуға мүмкіндік туғызатын іс-қимылдарды жасамағанын, жасауға
түрткі болмағандығын, қандай да болмасын заңсыз артықшылықтарды алу немесе өзге де
заңсыз мақсаттарға қол жеткізу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекетіне немесе
шешіміне ықпал көрсету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай
да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлемегенін, төлеуге ұсынбағанын және
төлеуге рұқсат етпегенін растайды.
8.3. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар, олардың
қызметкерлері пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты Шарттың
мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада жіктелетін іс-әрекетті, сондай-ақ Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмайды.
8.4. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде Тараптар Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтауға, Сыбайлас жемқорлық заңнамаға
сәйкес сыбайлас жемқорлықты болдырмау үшін қажетті шараларды қабылдауға
міндеттенеді.
8.5. Тараптарда Шарттың осы 8-бөлімінің қандай да бір ережелерінің бұзылуы
болған немесе болуы мүмкін күдіктер туындаған жағдайда тиісті Тарап жазбаша нысанда
басқа Тарапқа дереу хабарлауға міндеттенеді.
9. Құпиялылық
9.1. Тараптар бір-біріне Тараптардың жазбаша арнайы келісімінде айқындалған
Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында оларға мәлім болған коммерциялық,
қаржылық және өзге де мүдделерді адал сақтауға, бұл Тараптардың біреуіне жазбаша
келісімсіз жасалған жағдайды қоспағанда, егер ол үшінші тарапқа алдын ала мәлім емес
және оларға заңды негізде еркін қолжетімділігі жоқ болса, осы Шарттың немесе
Тараптардың өзге де қызметінің мәніне қатысты кез келген ақпаратты не жариялауға
рұқсат етілген мәліметтер тізбесін үшінші тараптарға жарияламауға және бермеуге
келіседі.
9.2. Құпия ақпарат өзінде мынаны қамтиды:
- Тараптардың қаржылық не шаруашылық қызметіне іскерлік қатынасы бар мәнжайларды;
- Тараптар және олардың жеке деректерін (аты-жөнін, мекенжайларын,
телефондарын және т.с.с.) қоса алғанда, осы Шарттың орындалуына қатысы бар олардың
лауазымды тұлғалары туралы деректерді;
- олардың лауазымды тұлғаларының аттарын және басқа да жеке деректерін қоса
алғанда, осы Тараптың мәніне қатысы бар үшінші тұлғалар туралы мәліметтерді;
- осы Шартқа тең талаптары және осы Шартты орындау барысында Тараптар құпия
деп таныған кез келген ақпаратты.
9.3. Сатып алушы Сатушының мыналарды шектемей, байланыс арналарының талап
етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ
ақпараттық-талдамалық жүйесіне деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы
Сатушының қызмет көрсетуші
контрагент-банктермен бағыттары арқылы төлем
деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты қоса алғанда, Шарт бойынша ақпаратты
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ ашуға құқығы бар екендігімен келіседі.
9.4. Осы бөлімнің ережелері Тараптардың штаттық персоналы болып табылатын
барлық тұлғаларға тең, Тараптардың әрқайсысына және олармен еңбектік құқықтық
қатынастарын тоқтатқаннан кейін, не олармен тартылған келісімшарттар не еңбек
келісімдері және осындай мәліметтер мен ақпаратқа қолжетімділігі бар басқа да
тұлғаларға құпия ақпаратты жарияламау бойынша міндеттерді жүктейді.
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9.5. Тараптар бір-бірінің алдында құпия ақпаратты заңсыз ашу нәтижесінде екінші
Тарапқа келтірілген зиян үшін жауапты болады. Жауапкершілік туралы ережелер осы
Шартқа қол қою күнінде не Тараптардың кінәсі бойынша болған немесе кеңінен мәлім
болған оны қолдану кезеңінде мәліметтер не ақпарат болған жағдайда қолданылмайды.
9.6. Осы бөлім Шарттың мәніне, оларға практикалық рұқсат ету мүддесіне немесе
мұндай жариялау Қазақстан Республикасының заңнамасымен ұйғарылған не оған
уәкілетті мемлекеттік органдардың талабы бойынша жүзеге асырылған жағдайға
жатқызылған мәселелерді сотпен қарау жағдайларына қолданылмайды.
10. Кейінге қалдырылатын талаптар
10.1. Шарттың күшіне ену талабы Сатып алушымен Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес Үлесті сатып алуға байланысты экономикалық
шоғырландыруға монополияға қарсы органның келісімін алу болып табылады.
10.2. Құжаттарды тиісінше бермеуге/ресімдемеуге байланысты емес Үлесті сатып
алуға байланысты экономикалық шоғырландыруға монополияға қарсы органның тыйым
салуын алған жағдайда Сатушы осы Шартты тоқтату туралы Сатып алушыдан хабарлама
алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде осы Шарттың 12-бөлімінде көрсетілген
оның банктік шотына Кепілдік жарнаны қоса алғанда, Сатып алушыдан алған барлық
төлемдерді қайтарады. Тараптардың өзара есептеулерін аяқтағаннан кейін осы Шарт
монополияға қарсы органның тыйым салуын Сатып алушы алған күнде тоқтатылады.
11.

Қорытынды талаптар

11.1. Сатып алушы Шартқа қол қоюдан бас тартқан не Шарт бойынша
міндеттемелерді Сатып алушы орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда
Кепілдік жарна Сатушымен қайтарылмайды.
Шарт Тараптардың шешімі бойынша өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы
мүмкін. Өзгерістер/толықтырулар енгізуге Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда жол беріледі.
11.2. Шартта көзделмеген жаңа міндеттемелер мен құқықтарға алып келетін
Тараптар арасындағы кез келген уағдаластық Тараптармен Шарттың ажырамас бөлігі
болып табылатын Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша түрде ресімделуі тиіс.
11.3. Барлық хабарламалар егер екінші Тараптан хабарламаны алғаны туралы
жазбаша растау болған жағдайда тиісті түрде жіберілді деп саналады, керісінше жағдайда
хабарлама жіберілмеді деп саналады.
11.4. Шарт бірдей заңды күші бар әр тілде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 4
(төрт) түпнұсқалық данада жасалды. Осы Шарттың әртүрлі тілдегі мәтіндері арасында
алшақтықтар болған жағдайда орыс тіліндегі нұсқасы басым күшке ие болады.
11.5. Тараптардың бірде-біреуінің осы Шарттың қандай да болмасын талаптары мен
ережелерін, сондай-ақ Шартты орындау барысында алған кез келген ақпаратты Шартта
және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жағдайларды
қоспағанда, екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз ауызша, жазбаша немесе өзгеше түрде
жариялауға құқығы жоқ.
11.6. Шартты орындауға байланысты барлық құжаттар мен қажетті мәліметтер
көшірмелерін Сатушымен «Самұрық-Қазына Контракт» ЖШС, «Самұрық-Қазына» АҚ,
тартылған сарапшыларға, консультациялық, аудиторлық және өзге де ұйымдарға ұсынуы
Құпия ақпаратты жариялау болып табылмайды.
11.7. Қандай да бір Тараптың заңды (нақты) мекенжайлары және басқа да
деректемелері өзгерген жағдайда ол бұл жөнінде екінші Тарапты осындай өзгерістер
болған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлауға міндетті.
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Тараптардың ескі мекенжайлары және олардың өзгергендігі туралы хабарламалар
түскенге дейін шоттар бойынша жасалған барлық іс-қимылдар тиісті түрде жасалды деп
есептеледі.
12.

Тараптардың заңды мекенжайлары мен банктік деректемелері

Сатып алушы

Сатушы
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ
Заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы
010000 ж. Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғ., 19

Сатып алушының атынан

Сатушының атынан

Қолы: __________________________
М.О.

Қолы:_____________________________
М.О.
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Электрондық конкурс тәсілімен активті өткізу бойынша
сауда-саттықтың өткізілгені туралы хабарламаға
№ 8 ҚОСЫМША
«ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы
қатысу үлесінің 100%-ын сатып алудың ерекше талаптарының орындалуын
қамтамасыз ету туралы шарт
«ҚМГ-Retail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу
үлесінің 100%-ын сатып алудың ерекше талаптарының орындалуын қамтамасыз ету
туралы осы шарт (бұдан әрі – «Шарт») мыналардың арасында 2018 жылғы «___» _______
жасалды:
(1)

осы
Шартта
көрсетілген
мекенжай
бойынша
орналасқан
Қазақстан
Республикасының заңнамасы бойынша құрылған заңды тұлға «ҚазМұнайГаз»
ұлттық
компаниясы»
акционерлік
қоғамы,
[______
№______
Жарғының/сенімхаттың] негізінде әрекет ететін ______________ тұлғасында (бұдан
әрі – «Сатушы») және

(2)

___________________ заңнамасы бойынша құрылған, осы Шартта көрсетілген
мекенжайда орналасқан заңды тұлға________________________________, оның
атынан [Жарғы/ ______№______ сенімхат] негізінде әрекет етуші
директоры______________ (бұдан әрі – «Сатып алушы») және

(3)

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған, осы Шартта
көрсетілген мекенжайда орналасқан заңды тұлға - « «ҚМГ-Retail» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі, __________ негізінде әрекет ететін ________________
тұлғасында (бұдан әрі – «Компания»),

(4)

Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша құрылған, осы Шартта
көрсетілген мекенжайда орналасқан заңды тұлға - «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, __________ негізінде әрекет ететін
________________тұлғасында (бұдан әрі – «ҚМГӨ»),

Сатып алушы, Сатушы, Компания және ҚМГӨ, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жекежеке «Тарап» немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар,
Сатып алушы мен Сату арасында жасалған 2018 жылғы «___» _______ №_______ «ҚМГRetail» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің
100%-ын сатып алу-сату шартын (бұдан әрі – «Сатып алу-сату шарты») орындау үшін,
төмендегілер туралы осы Шартты жасасты.
1.

Осы Шарт Сатып алу-сату шартында көзделген «ҚМГ-Retail» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 100%-ын (бұдан
әрі – «Қатысу үлесі») сатып алудың ерекше талаптарын (бұдан әрі – «Ерекше
талаптар») Сатып алушымен орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған.

2. Ерекше талаптардың кейбіреуі Сатып алушының өзімен емес, ал жеке заңды тұлға
ретінде Компаниямен (азаматтық-құқықтық және еңбек қатынастары субъектісімен)
орындауға жататынын назарға ала отырып, Сатып алушы қолданылатын заңнама және
Компанияның құрылтай құжаттары шеңберінде Компанияның өзі сияқты, сондай-ақ
оның органдарымен (лауазымды тұлғаларымен) де Ерекше талаптарды орындауға
бағытталған және бұлжытпай сақталуын қамтамасыз ететін шешімдерді Компанияның
жоғары басқару органымен қабылдауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.
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3. Ерекше талаптардың кейбіреуі Сатушының өзімен емес, жеке заңды тұлға ретінде
ҚМГӨ (азаматтық-құқықтық және еңбек қатынастары субъектісі) орындалуға тиіс
факті екенін назарға ала отырып, Сатушы қолданылатын заңнама мен ҚМГӨ
құрылтай құжаттары шеңберінде ҚМГӨ өзімен де, сондай-ақ оның органдарымен
(лауазымды тұлғаларымен) де Ерекше талаптарды орындауға бағытталған және
бұлжытпай сақталуын қамтамасыз ететін шешімдерді ҚМГӨ жоғары басқару
органымен қабылдауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.
4. Осымен Сатып алушы және Компания мыналарды негізге ала отырып, Ерекше
талаптарды бұлжытпай қадағалауға және тиісті түрде орындалуын қамтамасыз етуге
міндеттенеді:
4.1. тиісті Ерекше талапты қандай көлемде белгілі бір әрекеттерді орындау (жүзеге
асыру) міндетін өзінде қамтитын Сатып алушы және/немесе Компания мұндай
әрекеттерді орындауға (жүзеге асыруға) міндетті;
4.2. тиісті Ерекше талапты қандай көлемде өзінде белгілі бір әрекеттерді орындаудан
(жүзеге асырудан) қалыс қалу міндетін қамтитын Сатып алушы және/немесе
Компания мұндай әрекеттерді орындаудан (жүзеге асырудан) қалыс қалуға
міндетті;
4.3. қажеттілігіне қарай, тиісті Ерекше талап белгілі бір нәтижеге қол жеткізу
міндеттемесін қамтиды, Сатып алушы және/немесе Компания осындай нәтижеге
қол жеткізуге міндетті;
4.4. қажеттілігіне қарай, тиісті Ерекше талап қандай да бір әрекеттерді орындаған
(жүзеге асырған) кезде ең жоғары болуы мүмкін күш-жігерін алдын ала
қабылдау міндетін білдіреді, Сатып алушы және/немесе Компания оған (оларға)
ұқсас осындай мән-жайларда ақылға қонымды және адал әрекет ететін тұлға
дұрыс шешім қабылдайтындай күш-жігерін алдын ала қабылдауға міндетті.
5. Сатып алушы және/немесе Компания факті немесе қауіп пайда болған сәттен бастап 5
(бес) жұмыс күні ішінде қандай да бір Ерекше талаптарды орындамау немесе тиісінше
орындамауының кез келген және әр фактісі туралы немесе оларды орындамау немесе
тиісінше орындамау қаупі туралы Сатушыға хабарлауға міндеттенеді.
Сатып алушы және/немесе Компания қалыптасқан жағдайды ескере отырып,
жоғарыда көрсетілген жағдаяттардың орын алуын болдырмау үшін қажетті барлық
мүмкін және ақылға қонымды әрекеттерді, ал олардың орын алуын болдырмау
объективті мүмкін болмаған жағдайда – қысқа мерзімде көрсетілген жағдаяттарды
жою үшін қажетті әрекеттерді алдын ала қабылдауға міндетті.
6. Сатып алушы және/немесе Компания Ерекше талаптарды немесе осы Шарттың
талаптарын тиісінше орындамаған немесе орындамаған жағдайда Сатушы мынадай
айыппұлды (айыппұлдық тұрақсыздық айыппұлды) есептеуге және талап етуге
құқылы, ал Сатып алушы Сатушыдан тиісті талап (шот) түскен сәттен бастап 5 (бес)
жұмыс күнінен кешіктірмей төлеуге міндеттенеді:
6.1.3.5.3.1-тармағында
шартының:

көрсетілген

Ерекше

талапқа

қатысты.

Сатып

алу-сату

6.1.1. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы Сатып алу-сату шартында
көрсетілген Сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға
төлеуге міндетті.
6.2. 3.5.3.2-тармағында көрсетілген Ерекше талапқа қатысты. Сатып алу-сату
шартының:
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6.2.1. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы көрсетілген талапты бұзған
әрбір жағдай үшін Сатушыға Сатып алу-сату шартында көрсетілген
Сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды төлеуге міндетті.
6.3. 3.5.3.3-тармағында көрсетілген Ерекше талапқа қатысты. Сатып алу-сату
шартының:
6.3.1. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы Сатып алу-сату шартында
көрсетілген Сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға
төлеуге міндетті.
6.4. 3.5.3.4-тармағында көрсетілген Ерекше талапқа қатысты.
шартының:

Сатып алу-сату

6.4.1. Талапты орындамаған жағдайда Сатып алушы Сатып алу-сату шартында
көрсетілген Сатып алу бағасының 1% мөлшерінде айыппұлды Сатушыға
төлеуге міндетті.
6.4.2. Сатып алушы Шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 (екі) ай ішінде сатып алуға
жататын «ҚазМұнайГаз Өнімдері» ЖШС негізгі құралдары мен мүлкінің тізбесі
мен құнын келісуге тиіс. Көрсетілген мерзімде негізгі құралдар мен мүліктің
тізбесін келіспеген жағдайда Сатып алушы Сатып алу-сату шартында көрсетілген
сатып алу бағасынан 1% мөлшерінде айыппұл төлеуге міндетті.
7. Сатып алушы және Компания жер сілкіну, су тасқыны, дауылдар, өрттер мен басқа да
дүлей зілзала, технологиялық апаттар, індет, әскери қимылдар, төтенше жағдайлар,
мемлекеттік органдар қабылдайтын шешімдердің және Тараптардың саналы
бақылауынан тыс болатын және саналы әрі адал әрекет ететін Тараптардың адын ала
болжауы мүмкін болмайтын басқа да мән-жайлардың (бұдан әрі – «Форс-мажор»)
нәтижесінде осы Шарт бойынша Ерекше талаптарды немесе өзге де міндеттемелерді
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауаптылықта болмайды.
8. Ешқандай
жағдайда
форс-мажорлық
жағдайлар
Тараптардың,
олардың
қызметкерлерінің және/немесе үлестес тұлғалардың әдейі және/немесе кінәлі
әрекеттерімен және/немесе әрекетсіздігімен туындаған мән-жайлары бола алмайды.
9. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті өкілдері оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді
және Тараптар өздеріне қабылдаған барлық міндеттемелерді тиісті түрде орындағанға
дейін әрекет етеді.
10. Тараптың осы Шартты және/немесе өзі қабылдаған міндеттемелердің кез келгенін
орындаудан біржақты бас тартуына жол берілмейді.
11. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан, бірдей заңды күші бар қазақ
орыс және ағылшын тілдерінде үш данада жасалды және қол қойылды. Осы Шарттың
әртүрлі тілдегі мәтіндері арасында алшақтықтар болған жағдайда орыс тіліндегі
нұсқасы басым күшке ие болады.
12. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында туындайтын даулар мен
келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер жүргізу жолымен, ал келісуге қол
жеткізбеген кезде – Астана қаласының Мамандандырылған ауданаралық
экономикалық сотында (шартты соттылық) шешіледі.
13. Осы Шарт міндетті болып табылады және Тараптардың және олардың тиісті
құқықтық мирасқорлары мен құқықты цессионерлерінің мүдделерінде әрекет етеді.
14. Тараптардың бірде-бірі осы Шарт бойынша өздерінің құқықтары мен міндеттемелерін
басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да бір үшінші тарапқа
табыстауға немесе өзгеше түрде иеліктен шығаруға құқылы емес.
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15. Егер осы Шарттың қандай да бір ережесі жарамсыз, заңсыз немесе қандай да
болмасын себептер бойынша немесе сот органдарының шешімі бойынша
орындалмаған болса, осы Шарттың қалған талаптары мен ережелері өз қолданысын
және заңды күшін сақтайды.
16. Егер қандай да бір талап немесе ереже жарамсыз, заңсыз немесе мәжбүрлі түрде
орындау мүмкін емес болып анықталған жағдайда, Тараптар болуы мүмкін жоғары
дәрежеде осы Шарт бойынша Тараптардың бастапқы уағдаластықтарына қол жеткізу
мақсатында осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу талаптарын адал түрде
келіседі.
Тараптардың деректемелері және қолдары:
Сатып алушы

Сатушы
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ
Заңды мекенжайы:
Қазақстан Республикасы
010000 ж. Астана қ.,
Қабанбай батыр даңғ., 19

Сатып алушының атынан

Сатушының атынан

Қолы: __________________________
М.О.

Қолы:_____________________________
М.О.

Компания

ҚМГӨ

Компанияның атынан

ҚМГӨ атынан

Қолы: __________________________
М.О.

Қолы: __________________________
М.О.
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