ТОО «Сапаржай-Астана» (далее-Товарищество) (место нахождение: 010000, Республика
Казахстан, г.Астана, ул.Гете 5, 2 этаж, кабинет отдела закупа, автовокзал «Сапаржай»)
объявляет о проведении открытого тендера по закупке услуг охраны. Копию тендерной
документации можно получить бесплатно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, в срок до
«21» января 2016 года включительно, по адресу: г.Астана, ул.Гете 5, 2 этаж, кабинет
отдела закупок, автовокзал «Сапаржай». Окончательный срок представления заявок на
участие в тендере до 17:00 «21» января 2016 года. Заявки на участие в открытом тендере,
запечатанные в конверты, предоставляются (направляются) потенциальными
поставщиками при наличии доверенности лицу, представляющему интересы ТОО
«Сапаржай-Астана». Конверты с заявками на участие в открытом тендере будут
вскрываться в 9 часов 00 минут «22» января 2016 года, по следующему адресу: г.Астана,
ул.Гете 5, 2 этаж, конференц-зал, автовокзал «Сапаржай». Полный перечень закупаемых
услуг, их объем, место, сроки, а также подробная техническая спецификация указаны в
тендерной документации. Тендерную документацию в электронном виде можно получить
по адресу: shiryaeva@saparzhai.kz. Проект договора о закупках услуг охраны, с указанием
существенных условий, размещен на веб-сайте: www.saparzhai.kz.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(7172)38-12-08, 38-3307. Секретарь тендерной комиссии-Ширяева Тамара.

«Сапаржай-Астана» ЖШС (әрі қарай-Серіктестік) (тұрған жері:010000, Қазақстан
Республикасы, Астана қ. Гете көшесі 5, 2-қабат, сатып алу бойынша кабинет, «Сапаржай»
автовокзалы)ашық тендер тәсілімен күзет қызметін сатып алуларды өткізетіндігі туралы
хабарлайды. Тендерлік құжаттаманың көшірмесін тегін 2016 жылдың қантардың 21 күні
сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін мына мекенжай бойынша алуға болады: Астана қ. Гете
көшесі 5, 2-қабат, сатып алу бойынша кабинет, «Сапаржай» автовокзалы. Тендерге
қатысу үшін өтінімді ұсынудың соңғы мерзімі 2016 жылғы қантардың 21 күні сағат 17.00ге дейін. Ашық тендерге қатысу үшін қажетті конверттерде желімделген өтінімдерді
сенімхатпен әлеуетті жеткізушілер «Сапаржай-Астана» ЖШС мүддесін білдіретін
тұлғаға жолдай алады (жібереді). Ашық тендерге қатысу үшін өтінім конверттері Астана
қаласы, Гете көшесі 5, 2-қабат, конференц-зал, «Сапаржай» автовокзал мекенжайында
2016 жылдың қантарды 22 күні сағат 9:00-де ашылады. Сатып алынатын қызметтің
толық тізімі, оның көлемі, орны мен мерзімі, сондай-ақ жан-жақты техникалық
сипаттама тендерлік құжаттамада көрсетілген. Тендерлік құжаттаманың электронды
нұсқасын мына мекенжай shiryaeva@saparzhai.kz бойынша алуға болады.
Нақты
шарттарымен
көрсетілген
күзет қызметін сатып алу туралы шарттың жобасы
www.saparzhai.kz. веб-сайтында орналастырылған.
Қосымша ақпаратты 8(7172)38-12-08 телефоны бойынша алуға болады. Тендерлік
комиссияның хатшысы-Ширяева Тамара.

