САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫ
Талдықорған қ.

№_____

2017 ж. «____» _____________

Алматы облысының қаржы басқармасы, бұдан әрі «Сатушы» деп
аталатын Алматы облысы әкімдігінің 2016 жылғы 16 маусымдағы №317
қаулысымен бекітілген «Алматы облысының қаржы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі туралы Ереже негізінде әрекет ететін басқарма
басшысы ___________________________________ , бұдан әрі «Сатып
алушы»
деп
аталатын
__________________________________,
№ ___________________ куәлігі негізінде, төмендегідей шарт жасасты:
І. ШАРТТЫҢ МӘН-ЖАЙЫ
1.1. Алматы облысының қаржы басқармасы Талдықорған қаласында
___________________ ж. сағат ___________________ өткізген электрондық
тендердің нәтижесі бойынша, № _______ хаттамаға сәйкес Сатып алушы
жеңімпаз деп танылған, тұрған, бұдан әрі Объект деп аталады,
__________________________________________ нысанын сатып алушы
болып табылады.
1.2. Сатушы сатады, ал Сатып алушы шарттағы көзделген жәйттермен
мемлекеттік нөмірі _________________________________________________
нысанының сатылу бағасы ______________теңгеге сатып алады.
Мүліктердің сипаттамасы осы шарттың құрамдас бөлігі болып
табылатын қабылдап алу-өткізіп беру актісінде көрсетілген.
Сатып алушы сату бағасын белгіленген тәртіпте толық төлеп, қабылдап
алу-өткізіп беру актісі бекітілгеннен кейін объектіге меншік иесін өзгерту
үшін мемлекеттік тіркеуге негіз болады.
1.3. Осы шарт бойынша Сатып алушының объектіге иелік ету құқығы,
объектінің құнын толық төлеп, ҚР Азаматтық кодексіне және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 "Жекешелендіру
объектілерін сату қағидасын бекіту туралы" Қаулысында көзделген тәртіппен
мәміле тіркелген сәттен басталады.
1.4. Сатып алушы Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1
наурыздағы №413-IV «Мемлекеттік мүлік туралы» заңы бойынша объектінің
құқықтық мирасқорына айналады.
ІІ. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
2.1. Сатушы:
2.1.1. Сатып алушыға осы шарттың 1.2. тармағында белгіленген сату
бағасымен __________________________________________ нысанын сатады.
2.1.2. Сатып алушы осы шартта көрсетілген мерзімде және тәртіпте
объектінің толық құнын төлеп, төлем құжаттарын көрсеткен соң, қабылдап
алу өткізіп беру актісі бекітіледі.

2.2. Сатып алушы:
2.2.1. аванстық төлем сатылу бағасының кем дегенде 15% мөлшерінде осы
шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) банк күнінен кешіктірілмей
төленеді.
Кепілдік жарна тиесілі аванстық төлем есебіне есептеледі.
2.2.2 қалған сома осы шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30
(отыз) күн ішінде төленеді.
2.2.3.
_________________________________________________нысанының
сатылу бағасына сәйкес ______________теңге мөлшерінде толық құнын 2.2.1,
2.2.2 тармақтарында көрсетілген тәртіпте төлейді. Нысанның толық құнын
шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) банк күнінен кешіктірмей
төлеуге құқылы.
Төлемдер мына деректемелер бойынша төленеді:
Алушы: Алматы облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті;
ИИК: KZ24070105KSN0000000; БИН: 141140000549,
БИК:
KKMFKZ2A. КБЕ 911
Алушы банкісі: Қазыналық комитеті;
Бюджеттік жіктеу коды: 301102
2.2.4. Сатып алушы өткізіп беру қабылдап алу актісі бекітілгенге дейн оны
сатуға немесе басқа біреуге беруге құқы жоқ.
2.2.5. Жер қолдану құқығын растайтын келісім шарт, бөлек жер ресурстарын
басқару жөніндегі комитетімен, белгіленген заңға сәйкес жасалынады.
ІІІ. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
3.1. Егер осы шарттың 2.2.1, 2.2.2. тармақшалары орындалмаған жағдайда
Сатушы бір жақтылы шартты бұзуға құқылы және кепілдік жарна Сатып
алушыға қайтарылмайды.
Сатушы кепілдік жарнамен толтырылмаған нақтылы шығынның орнын
толтыруда Сатып алушыдан талап етуге құқылы.
3.2. Осы шартты орындаудан туындайтын барлық даулар өзара келісім
арқылы шешіледі. Егер келісімге қол жетпеген жағдайда, Қазақстан
Республикасының қолданалып жүрген заңнамаларына сәйкес шешіледі.
ІV. ҚОСЫМША ЕРЕЖЕЛЕР
4.1. Осы шарт заңды құжат болып табылады және қол қойылған күннен
бастап күшіне енеді.
4.2. Осы шартқа енгізілген барлық өзгерістер мен толықтырулардың, егер
оларды соған уәкілдік берілген адамдар жазбаша түрде рәсімдесе күшінде
болады.
4.3. Шарт мемлекеттік заңды күші бірдей 3 (үш) түпнұсқалық данада
жасалынды (орыс және қазақ тілінде), оның біреуі Сатушыда, екі данасы
Сатып алушыда қалады.

V. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНДЕРІ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

«Сатушы»
Алматы облысының
қаржы басқармасы
басшысы
тел. 24-16-63
Талдықорған қ. Қабанбай батыр к.
48-үй.
___________________
«______»_____________2017ж.

«Сатып алушы»
__________________
_______________________________
________________________________
Тел: ________________________
____________
«_____»____________2017 ж.

Төлегені туралы белгі

Бас есепші ___________________

Договор купли-продажи
г. Талдыкорган

№_____

«____» _____________ 2017 г.

Управление финансов Алматинской области, именуемое в дальнейшем
«Продавец»,
в
лице
руководителя
управления
____________________________, действующего на основании Положения о
государственном учреждении «Управление финансов Алматинской области»,
утвержденного постановлением Акимата Алматинской области от 16 июня
2016 года №317, с одной стороны и ____________________________,
удостоверение личности №______________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
договора
является
продажа
объекта
_________________________________________________именуемый
в
дальнейшем Объект, находящийся на балансе, который Покупатель приобрел
в соответствии с протоколом электронного тендера № _______ проведенного
на понижение цены методу торгов управлением финансов Алматинской
области в г. Талдыкорган _______г.
1.2.
Продавец
продает,
а
Покупатель
приобретает
объекта__________________________________________
выпуска
на
условиях изложенных в настоящем договоре за ______________ тенге.
Состояние имущества и наличие претензий по нему подлежат
указанию в акте приема-передачи который является составной частью
настоящего договора.
Передача Объекта производится после полной оплаты Покупателем и
утверждения акта приема-передачи который является основанием для
изменения права собственности.
1.3. Право собственности на объект по настоящему Договору наступает
у Покупателя после полной его оплаты, утверждения актов приема передачи
и с момента регистрации сделки в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РК и постановлением Правительства Республики Казахстан «Об
утверждении Правил продажи объектов приватизации» № 920 от 9 августа
2011 года.
1.4. Покупатель является гражданским преемником Объекта согласно
закону Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта
2011 года № №413-IV.
ІІ. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Продавец:
2.1.1.
объекта_________________________________________________
продажи, установленной в пункте 1.2. настоящего договора.

Продать
по цене

2.1.2. Внести отметку об оплате объекта в настоящем договоре после
произведения таковой, после чего утвердить акт приема передачи имущества
по предъявлению оригинала платежного документа.
2.2. Покупатель:
2.2.1. Перечислить авансовый платеж в размере не менее 15 % от цены
продажи не позднее 10 банковских дней со дня подписания настоящего
договора.
Гарантийный взнос засчитывается в счет причитающегося авансового
платежа.
2.2.2 перечислить оставшуюся сумму в течение 30 календарных дней со дня
подписания настоящего Договора.
2.2.3
Произвести
полную
оплату
за
приобретенный
объекта_________________________________________________
в
соответствии с порядком и сроками оплаты установленными п.п. 2.2.1, 2.2.2 с
ценой продажи в размере ______________тенге. Допускается полная оплата
стоимости объекта не позднее 10 банковских дней со дня подписания
настоящего договора.
Произвести оплату по следующим реквизитам:
Получатель: Департамент государственных доходов по Алматинской
области;
ИИК: KZ24070105KSN0000000; БИН: 141140000549, БИК:
KKMFKZ2A. КНП 911. Комитет казначейство; КБЕ 12.
Код бюджетной классификации: 301102
2.2.4. Покупатель не имеет право продать или передать безвозмездно объект
до утверждения акта приема передачи.
ІІІ. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
3.1. В случае невыполнение Покупателем пункта 2.2.1, 2.2.2. «Продавец» в
праве расторгать Договор в одностороннем порядке, при этом гарантийный
взнос Покупателю не возвращается.
Продавец в праве требовать от Покупателя возмещение за понесенный им
реальный ущерб в части, не покрытый гарантийным взносом.
3.2. Все споры, вытекающие из исполнения настоящего Договора
разрешаются путем проведения переговоров. В случае не достижения
согласия споры разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РК.
ІV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор является юридическим документом и вступает в
силу со дня его подписания.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если
они оформлены в письменном виде уполномоченными на то лицами.

4.3. Договор составлен в 3-х (трех) подлинных экземплярах (на русском и на
казахском) имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
передаются Продавцу, два Покупателю.
V. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Продавец»
Руководитель управления
финансов Алматинской
области
тел. 24-16-63
г. Талдыкорган,
ул. Кабанбай батыра 48

«Покупатель»
_________________
_______________________________
_______________________________

___________________
«______»_____________2017 г.

____________ _______________
«_____»____________2017 г.

Тел: ______________

Отметка об оплате

Главный бухгалтер ___________________

