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Қаржы министрлігінің Қазынашылык комитеті" РММ, мекен-жайы: 110000, 
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1. Жалпы ережелер
1. Конкурс 2019 жылға арналған жеке категориялы оқушыларды қоса 

алғанда "Қостанай каласы экімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі" ММ 
білім алушыларды тамактандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін 
қызметтерді онім берушіні таңдау мақсатында өткізіледі.

2. Көрсетілетін қызметті немесе тауарды сатып алу жоніндегі осы конкурс 
(лот) үшін бөлінген сома 1 200 435,00 (Бір миллион екі жүз мың торт жүз отыз 
бес тенге 00 т и ы н ) , оның ішінде ҚҚС 128 618,04 (жүз жиырма сегіз мың алты 
жүз он сегіз теңге 04 тиын) теңгені қүрайды .
Бір білім алушыға тамақтану қүны:
6-10 жас - 222 теңге (ҚҚС есебімен). 13 адам (121 күн) = 349 200 теңге (ҚҚС 
есебімен)
11-14 жас-235 теңге (ҚҚС есебімен).19 адам (121 күн) = 540 265 теңге (ҚҚС- 
пен)
15-18 жас - 257 теңге (ҚҚС есебімен). 10 адам (121 күн) = 310 970 теңге (ҚҚС- 
пен)
Осы конкурстық кұжаттама мыналарды:
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1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-косымшаға сәйкес нысан бойынша 
көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін, тауарды берушіні 
таңдау кезінде 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сатып алынатын 
тауарлардың тізбесін;
2) осы Үлгілік конкурстық Кұжаттамаға 3-қосымшаға сэйкес Орта білім беру 
ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша 
қызметті (оқушыларды тиімді тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін талап 
етілегін перспективалы мэзір коса беріле отырып) немесе тауарларды, сондай-ақ 
мектепке дейінгі, жегім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленетін жэне білім алатын - 
балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етумен байланысты тауарларды 
берушіні таңдау жөніндегі конкурстык құжаттаманың техникалык 
тапсырмалары;

3) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 4, 5-косымшаларға сэйкес нысандар 
бойынша заңды жэне жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сэйкес нысан бойынша 
элеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8-қосымшаларға сэйкес таңдау 
өлшемшарттарын;

6) осы Үлгілік конкурстық қүжаттамаға 9-қосымшаға сэйкес үлгілік шартты 
қамтиды.

4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген элеуетті өнім берушіні конкурсқа 
қатысуға өтінімімен қоса көрсетілетін қызметтерді немесе тауарларды сатып алу 
үшін бөлінген соманың бір пайызынан кем емес мөлшерде конкурсқа қатысуға 
арналған өтінімнің қамтамасыз етуін төменде аталған нысандардың біреуімен 
енгізеді:

1) мынадай банк шотында ЖСК K Z 15070503464051 1001, "ҚР ҚАРЖЫ 
М ИНИСТРЛІГІНІҢ ҚАЗЫ НАШ Ы ЛЫ Қ КОМИТЕТГ' РММ орналастырылатын 
ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасы;

2) банктік кепілдік.
Қағидалардың 22 (90)-тармағына сэйкес күжаттар пакетін әлеуетті өнім 

беруші немесе оның сенімхат бойынша өкілі 2019 ж. 26 ақпаны сағ 10:00 
мерзімге дейін конкурсты ұйымдастырушының 110000, Қостанай облысы, 
Қостанай қаласы, 8 шағын аудан, 20 үй , тел/факс: 8(87142) 22-25-54, e-mail: 
schl6_87@ mail.ru мекенжайында орналасқан пошталық мекенжайына жібереді 
немесе комиссияның хатшысына Кайралапова А. Б. бухгалтерия кабинетіне 
қолма-қол береді.

Қүжаттарды әлеуетті өнім беруші конкурсты үйымдастырушыға тігілген, 
нөмірленген түзетусіз түрінде үсынады. Өтінімнің соңғы парағына бірінші 
басшының қолы қойылады жэне мөрімен бекітіледі.

Конкурсты ұйымдастырушы белгіленген мерзім откеннен кейін үсынылған 
қүжаттар тіркелуге жатпайды жэне әлеуетті онім берушілерге қайтарылады.
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Орта білім беру ұйымдарында 
білім алушылардытамактандыруды ұйымдастыру 

бойынша кызметті немесетауарларды жеткізушіні, 
хжымен катар мектепке дейінгіұйымдарында, жетім балалар 

мен ата-аналарыныңкамкорлыгынсыз калган 
балаларга арналган білім беруұйымдарында тәрбиеленетін 
жэне білім алатын балалардытамактандыруды камтамасыз 
етуге байланысты тауарлардыберушіні таңдау жөніндегі 

үлгілік конкурстыккұжаттамага 
I -косымша

2019 жылға арналған жеке категориялы оқушыларды қоса алғанда 
"Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі" ММ білім 
алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру» бойынша көрсетілетін 
қызіиеттерді жеткізушіні таңдау бойынша конкурс

№ Конкурсты Білім беру
----— ... ;... .....—
Оның ішінде Қызметті Қызметті : Білім

ұйымдастыруш үйымындағы бюджет көрсету көрсету алушыларды
ының атауы көрсетілетін каражаты мерзімдер орны гегін

кызметті есебінен тегін і тамақтандыруд
! алушыларды тамақтандыру ы камтамасыз
ң жалпы мен етуге бюджет
саны қамтамасыз қаражаты

етілетін білім есебінен
Һ' ! 

1  і } I I

алушылар бөлінген сома

Һ :«Қостанай 1337 42 2019 Қостанай 1 1200435,00 (бір
каласы жылгы қаласы, 8 миллион екі
экімдігінің наурыз шагын : жүз мың торт
білім бөлімінің айынан аудан, 20 1 жүз отыз бес
№16 орта бастап 31 үй геңге 00 тиын)
мектебі» ММ желтоқсан соның ішінде

ға дейін ҚҚС 128 618,04
1 ( жүз жиырма

: сегіз мың алты
жүз он сегіз
теңге 04 тиын).

05.02.2019 ж.
«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі» ММ 

Ельжасов И.Б М.О.
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымын көрсету)



Орта білім беру ұйымдарында 
білім алушылардытамактандыруды 
ұйымдастырубойынша кызметті немесе 
тауарларды жеткізушіні,сонымен катар мектепке 
дейінгіұйымдарында, жетім балалармен ата- 
аналарыныңкамкорлыгынсыз калган балаларга 
арналган білім беруұйымдарында
тэрбиеленетінжәне білім алатын
балалардытамактандыруды камтамасызетуге 
байланысты тауарлардыберушіні тандау 
жөніндегіүлгілік конкурстык
кұжаттамаға 
3-косымша

Жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстык кұжаттамаға техникалык
тапсырма

Тамактандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет корсету. Осы техникалык 
тапсырмада «Қостанай каласы экімдігінің білім бөлімінің №16 орта мектебі»
ММ білім алушыларды тамактандыруды үйымдастыру бойынша көрсетілетін 
қызметтің сэйкес келуі тиіс сандық жэне сапалық сипаттамалар беріледі. 1337 
білім алушыға,сонымен қатар 42 білім алушыға (санын корсету), оның ішінде 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1200 435,00 теңге сомасында (бір 
миллион екі жүз мың торт жүз отыз бес теңге ), оның ішінде ҚҚС 128 618,04 
(ҚҚС жүз жиырма сегіз мың алты жүз он сегіз теңге 04 тиын тамақтандыру 
үсынылады. «Қостанай қаласы экімдігінің білім бөлімінің №16 орта мектебі» 
ММ оқушыларды тамақтандыруды үйымдастыру кезіндегі негізгі максаттар 
мен міндеттер жас ерекшелігі бойынша тагамдық заттар мен қуатына 
физиологиялық қажеттіліктеріне сәйкес оқушыларды тиімді тамақтандырумен 
камтамасыз ету болып табылады. Білім алушыларды тамақтандыру «Қостанай 
қаласы әкімдігінің білім бөлімінің №16 орта мектебі» ММ асханасында жүзеге 
асырылады.

Көрсетілетін қызметті беруші ас әзірлейтін боліктің жэне оның 
қызметкерлерінің жүмысына басшылық жасайды, сондай-ақ тамақ дайындау 
технологиясына, азық-түліктерді салудың, порциялардың шығу нормасының 
сақталуына, білім алушыларға өнімдер мен тағамдардың берілуіне және 
жеткізілетін азық-түліктердің сапасына, оны сақтау және тарату қағидаларының 
сакталуына бақылауды қамтамасыз етеді.

Көрсетілетін қызмет беруші ас эзірлейтін бөлікте, ондірістік жэне койма 
болмелерінде санитариялык-эпидемиологиялық жэне гигиеналық қағидаларды 
сактауды камтамасыз етеді.

Өнім беруші білім беру үйымының Санитариялық кағидалармен бекітілген 
нысан бойнша дайын өнімнің сапасына (бракераж) бақылау журналын жүргізуге 
жағдайды камтамасыз етеді.

Тагамдардың, тамак онімдерінің жэне аспаздык бүйымдардың түтынушылык 
касиеттері, олардың органолептикалык ерекшеліктері, технологиясы және 
дайындау жагдайлары балаларга арналган тагам өнімдерінің қауіпсіздігі 
болігінде Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне 
сәйкес болуы тиіс.
«Қостанай қаласы экімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі» ММ 
асханасында жэне (немесе) буфетіне тағамдарды мектептік тамақтандырудың



базалық ұйымдарынан жеткізілген жағдайда тиісті температураны сақтауды 
камтамасыз ететін арнайы ыдыстар (термоконтейнерлер) қолданылады.

«Қостанай қаласы экімдігінің білім бөлімінің № 16 орта мектебі» ММ 
директоры бекіткен білім алушыларды тамақтандырудың белгіленген тэртібіне 
сэйкес бірінші ауысым үшін білім алушыларға 2-сабақтан кейін (20 мин) және 
3-сабақтан кейін (20 м и н ) , екінші ауысым үшін 2-сабақтан кейін (20 мин) жэне 
3-сабақтан кейін (20 мин) ыстық тамақ ұсынылады.

Санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сэйкес буфет өнімдерін тарату 
үшін жағдайлар жасалады.

Дайын аспаздық өнімдер мен тамак өнімдерін тарату сағат сағат 8: 00-ден 
17: 00-ге дейін жүзеге асырылады.

Көрсетілетш қызмет беруші ай сайъш орта білім беру ұйымы басшысына 
тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттарды коса бере 
отырып, білім алушылар үшін пайдаланатын тамақ өнімдерінің тізбесі туралы 
мәлімет ұсынады.

Әлеуетті өнім беруші шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесін 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы 
нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес бекітеді.

Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективалы мэзірге сэйкес 
келуі тиіс.

2019 жылға арналған Қостанай қаласының мектеп оқушыларының ыстық  
тамағына арналған перспективалық мәзір.

Қыс-көктем
1 апта

№
п/п

Атауы 6(7)-10 жас 11-14 жас 15-18 жас

Дүйсенбі ujbit ады шығады шыгады

1 Май косылған қарақұмық 100 130 150
2 Гуляш сиыр еті 60 80 100
3 Сары май жэне ірімшік 

косылған нан
5/20/85 10/20/90 10/20/95

4 Кептірілген жемістерден 
жасалған компот

200 200 200

5 Банан 200 200 200

Сейсенбі 4

1. Тауык етімен жасалған үй 
кеспесі

200/25 230/25 250/25

2 Сэбіз салаты 60 80 100
п
J. Қант косылған шай 200 200 200
4. Нан 20 35 40
5 Бал 10 10 10

Сәрсенбі
Сиыр етінен жасалган 25/125 25/175 25/245



2 Сэбіз салаты 60 80 100
3 Қант косылган шай 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Бал 10 10 10

Сәрсенбі
1 Ет тефтелдері 25/125 25/175 25/245
2 Май косылған карақұмык 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Нан 720 35 40
5 Банан 200 200 200

Бейсенбі
1 Көкөністерден жасалған 

салат
60 80 100

2 Минтай 75/50 75/50 100/50
3 Картоп пюресі 130 150 180
4 Табиги шырын 200 200 200
5 Нан 20 35 40

Жұма
1 Зразалар (котлет еті) 80 90 100
2 Күріш 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Алмұрт 200 200 200

Сенбі
1 Пісірілген тауықтар 80 90 100
2

Пісірілген макарон
100 130 150

3 Табиғи шырын 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Нан 20 35 40

2019 жылға арналған Қосганай қаласының мектеп оқушыларының ысгық  
тамағына арналған перспективалық мәзір.

Жаз-күз
1 апта

№
п/п

Атауы 6(7)-10 жас 11-14 жас 15-18 жас

Дүйсенбі шыгады шығады шмгады
1 Еттен жасалған котлет 75/5 85/5 95/5
2 Картоп пюресі 130 150 180
J Нан 20 35 40
4 Табиғи шырын 200 200 200

Алма 200 200 200



палау
2, Кисель 200 200 200
3. Нан 20 35 40
4 Алма 200 200 200

Ьейсенбі
і. Қырыққабаттан жасалған 

салат
60 80 100

2. Балық котлеті 80 90 100
3. Картоп пюресі 130 150 180
4. Табиги шырын 200 200 200

5. Нан 20 35 40

Жұма
1. қияр салаты 60 80 100
2. Тауык етінен жасалган 

гуляш
60 80 100

3. Пісірілген макарондар 100 130 150
4. Кисель 200 200 200
5 Нан 20 35 40
6 Алмұрт 200 200 200

Сенбі
1 Тартылған еттен жасалған 

котлет
50 50 50

2 Гарнир перловка 100 130 150
3 Табиғи шырын 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Нан 20 35 40

2019 жылға арналған Қостанай қаласының мектеп оқушыларының ыстық  
тамағына арналған перспекгивалық ічәзір.

Қыс-коктем
2 ап га

№
п/п

Атауы 6(7)-10 жас 11-14 жас 15-18 жас

Дүйсенбі шыгады шығад^і шыгады
1 Көкөністермен жасалған 

сиыр еті
140/60 140/60 140/60

2 Нан 20 35 40
-*)5 Кептірілген жемістерден 

жасалған компот
200 200 200

4 Алма 200 200 200

Сейсенбі
1 Сиыр еті бар бұршақ 

сорпасы
200/25 230/25 250/25



Сейсенбі
1 Сиыр етінен жасалған 

борщ
200/25 230/25 250/25

2 Көкөністерден жасалган 
салат

60 80 100

3 Қант қосылған шай 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Бал 10 10 10

Сәрсенбі
1 Бұқтырылған сиыр еті 

(сиыр еті)
80 90 100

2 Бұқтырылған кырыққабат 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Алмұрт 200 200 200

Бейсенбі
1 Көкөністерден жасалған 

салат
60 80 100

2 Балық котлеті 80 90 100
3 Қант қосылған шай 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Банан 200 200 200

Жүма
1 Тауықетінен пісірілген 

палау
25/125 25/175 25/245

2 орамжапырақтан жасалган 
салат

100 130 150

3 Жаңа піскен жемістерден 
жасалган компот

200 200 200

4 Нан 20 35 40

Сенбі
1 Жаркое 200 200 200
2 Дэруменді салат 60 80 100
3 Табиги шырын 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Нан 20 35 40

2019 жылға арналған Қостанай қаласының мектеп оқушыларының ыстык
гамағына арналған перспекгивалық мәзір.

Жаз-күз
2 a in а

№
п/п

Атауы 6(7)-10 жас 11-14 жас 15-18 жас

Дүйсенбі шыгады шығады шыгады
1 Ет биточалары (сиыр еті) 75/5 85/5 95/5
2 Картоп пюресі 130 150 180



5 Нан 20 35 40
4 Кептірілген жемістерден 

жасалган компот
200 200 200

5 Банан 200 200 200

Сейсенбі
1 Тауық етінен жасалган 

вермишел сорпасы
200/25 230/25 250/25

2 Қырыққабат салагы 60 80 100
3 Қант қосылған шай 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Бал 10 10 10

Сәрсенбі
1 Азу 200 230 250
2 Дәруменді салат 60 80 100
3 Кисель 200 200 200
4 Нан 20 35 40
5 Алма 200 200 200

Бейсенбі
1 Көкөністерден жасалган салат 60 80 100
2 Минтай 80 90 100
3 Картоп пюресі 130 150 180
4 Қант косылган шай 200 200 200
5 Нан 20 35 40

Жұма
1 Гуляш 60 80 100
2 Г арнир:арпа 100 130 150
3 Кептірілген жемістерден 

жасалган компот
200 200 200

4 Нан 20 35 40
5 Алмұрт 200 200 200

Сенбі
1 Пісірілген тауық еті 80 90 100
2 ГІісірілген макарон 100 130 150
3 Табиги шырын 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Нан 20 35 40

Санитариялық-эпидемиологиялық заңнама талаптарына сэйкес, ерекше 
жағдайларда бір өнімді, тағамды жэне аспаздық бұйымдарды баскаларымен 
ауыстыруға жол беріледі.

Жекелеген оқушыларға жеңіл (емдэм) тамақтандыру ұйымдастырылады.
Көрсетілетін қызметті беруші тағамды дайындау технологиясын және дайын 

тағамдарды каллориялыгына сәйкестігін сактау үшін ас эзірлейтін бөліктерде 
бірыңғай тағамды дайындау карготекасының бар болуын камтамасыз етеді.

Тағамдар картотекасын пайдалану аркылы тамақты дайындау жүзеге 
асырылады, онда өнімдердің таратылуы, тағамдардың түсімі, эр тағамның



кұрамы туралы жэне оның тағамдық қүндылығы (ақуыздың, майлардың, 
көмірсулардың, витаминдердің болуы) жэне эр тағамның (аспаздық бұйымның) 
энергетикалық құндылығы (калориялығы) мен эр тамақты қабылдау жиынтығы 
туралы толық ақпарат көрсетіледі.

Асхананың ас эзірлейтін бөлігінде тағамдарды жэне аспаздық өнімдерді 
дайындаудың технологиялық процесін камтамасыз ету бойынша жұмысты 
ұйымдастыруды өндіріс меңгерушісі қамтамасыз етеді.

Ac эзірлейтін бөлікте санитариялық-эпидемиологиялық заңнама 
талаптарына сэйкес қажетті құжаттама болуы тиіс (шикі өнімдердің, дайын 
тамақтың бракераж журналдарын, ас блогы жұмыскерлерінің денсаулык 
жағдайын тіркеу журналдарын, тамақты вигаминдеуді жүргізу журналдарын, 
мәзірді, тағамдарды дайындаудың гехнологиялық карталарын, тамак өнімдеріне 
кіріс құжаттарын, жеткізілетін гамақ өнімдерінің сапасын растайтын 
құжаттарын (жөнелтпе кұжаттар, сэйкестік сертификаттары, сапа куэлігі, 
ветеринариялық-санитариялық сараптама құжаттар, ұсыныс-пікірлерге арналған 
кітап жэне тағы басқалары) атап көрсету) атап көрсету).

Өнім берушіде ас әзірлейтін бөліктің эр қызметкеріне жұмысқа рұксатымен 
медицнналық кітапшалары бар.

Өнім беруші бар технологиялык, тоңазытқыш жэне санитариялық- 
гехникалық жабдықтардың жөнділігін жэне уақытылы мемлекеттік тексерілуін 
(өлшем кұралдары үшін) камтамасыз етеді.

Отандық қызмет көрсетушілерді, тауар өндірушілерді қолдау үшін өнім 
беруші тамақтандыруды үйымдастыру шеңберінде тамак өнімдерінің кемінде 
80% (сексен найызын) отандык кызмет көрсетушілерден, тауар ондірушілерден 
сатын алады.

Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілген қызметтің әлеуетті 
өнім берушісінің өтінімдері, егер:

1) 2015 жылғы 4 желтоқсандағы "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан 
Ресгіубликасының Заңына сәйкес қалыптасатын мемлекеттік сатып алуға 
жосыксыз қатысушылардың тізілімінде түрса;

2) егер элеуетті өнім берушінің жақын туыстары, жүбайы (зайыбы) немесе 
жекжаттары және (немесе) аталған әлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні 
таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болса не еткізілетін конкурстарда 
конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылса;

3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса;
4) бір теңге мөлшерінде және одан астам салык берешеғінің жэне міндетті 

зейнетакы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік 
аударымдары бойынша берешегі (төлем мерзімі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес үзартылған жағдайларды қоспағанда) болса 
қабылданбайды.

Тауарларды жеткізу. Техникалык тапсырмада жеткізілетін тауарларға сэйкес 
болуы тиіс сатып алынатын тауарлардың толық сипаты жэне талап етілетін 
функционалдык, техникалык, сапалык сипаттамалары беріледі, кепілдік мерзімі, 
шығару орны кәрсетіледі.



Тауарларға берілетін техникалық тапсырмада функционалдык, техникалық, 
сапалык сипаттамаларын сипаттау функционалдық шектерді, техникалық 
сипаттама параметрлерін, үздік сипаттаманы айқындау мақсатында тауардың 
мақсатын қамтитын тиісті бөлімдерге бөлінуге тиіс.

Сатып алынатын өнімдер тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарына сэйкес болуы тиіс.

Отандық тауар өндірушілерді қолдау үшін өнім беруші тамактандыруды 
үйымдастыру шеңберінде тамақ өнімдерінің кемінде 80% (сексен пайызын) 
тауар өндірушілерден сатып алады.

Тауарлардың әлеуетті өнім берушісінің өтінімдері, егер:
1) "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылгы 4 желтоқсандағы Қазакстан 

Республикасының Заңына сэйкес қалыптасатын мемлекеттік сатыгі алуға 
жосықсыз қатысушылардың тізілімінде түрса;

2) егер элеуетті өнім берушінің жакын туыстары, жүбайы (зайыбы) немесе 
жекжаттары жэне (немесе) аталған әлеуетті өнім берушінің өкілі өнім берушіні 
таңдау туралы шешім кабылдау кұкығына не болса не өткізілетін конкурстарда 
конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылса;

3) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса;
4) бір тенге мөлшерінде жэне одан астам салык берешегінің жэне міндетті 

зейнетакы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен элеуметтік 
аударымдары бойынша берешегі (толем мерзімі Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сэйкес үзартылған жағдайларды қоспағанда) болса 
қабылданбайды.
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