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«Қарағанды облысының ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер
көрсету және архивтер басқармасы» мемлекеттік мекемесі
Осы Хабарлама Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Заңына (бұдан әрі – «Заң») және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің м.а. 2015 жылғы 25 қарашадағы №725 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттікжекешелік әріптестік жобаларын жоспарлау және іске асыру қағидаларына (бұдан әрі
– «Қағида») сәйкес әзірленген және жарияланған.
Жобаны іске асыру мерзімі: 2021 жылдан бастап 5 жыл 15 күн (2021 жылы
тікелей келіссөздер жүргізу және МЖӘ шартын жасасу рәсімдері белгіленген
тәртіппен аяқталған жағдайда).
МЖӘ объектісін құру кезеңі: МЖӘ шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік 15
(он бес) күннен аспайды.
МЖӘ объектісін пайдалану кезеңі: 5 (бес) жылдан аспайды.
Жобаны іске асыру орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы: Қарағанды
қаласы.
Жекеше әріптес:
1) МЖӘ объектісін құруды меншікті және (немесе) тартылған қаражат есебінен
қаржыландыруды;
2) МЖӘ объектісін құруды;
3) МЖӘ объектісін пайдалануды жүзеге асырады және жауапты болады.
Жекеше әріптес МЖӘ объектісін құру кезінде:
1) меншік немесе ұзақ мерзімді жалға алу құқығындағы объектісін пайдаланады;
2) мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасы әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі
зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне айрықша құқықтарды іске асырумен тығыз байланысты.
3) жоспарланған қызметтерді орындау үшін МЖӘ объектісінің құрамына кірмейтін
өзге де мүлік пайдаланылатын болады:
- коммутаторлар;
- БКБ үшін бағдарламалық қамтамасыз ету (бейнеконференцбайланыс);
- РББЖ (жабдық және БҚЕ);
- хаб жұмысын ұйымдастыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету;
- бейнеконференцбайланысқа арналған жабдық;
- келіссөздер бөлмелеріне арналған жабдық (планшет, камера);
- вебинарлар мен трансляцияларды жазуға арналған жабдық (камералар, микрофон, штативтер, жарық жабдықтары);
- интерактивті тақта;
- проекторлар мен экрандар;
- желілік және телекоммуникациялық жабдықтар және жұмыс жүйесі (WI-FI, коммутаторлар, маршрутизаторлар, желілік сымдар);
- қызмет көрсетуге арналған шығыс материалдары.
Заңның 9-бабының 2-тармағына сәйкес МЖӘ объектісін пайдалану процесінде
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу МЖӘ субъектісінің
шығындарды өтеу және кірістерді алу көздері болып табылады. Мемлекеттік қолдау
шаралары қарастырылмаған.
МЖӘ объектісінің құрамы:
МЖӘ жобасының тұжырымдамасында жеке меншік бағдарламалық өнімді пайдалану
негізінде және қолда бар ғимарат негізінде Жекеше әріптестің қызметтер көрсетуі көзделген.
5 жыл ішінде барлығы 642 іс-шара өткізу жоспарланған, оның ішінде:
- 11 бейнеконференция;
- жергілікті спикер тартылған 8 дәріс/воркшоптар;
- сырттан шақырылған 4 спикер тартылған 4 офлайн дәріс/воркшоптар;
- шетелдік спикермен 4 офлайн-дәріс;
- 6 митап;
-3 хакатон;
- 3 акселерация бағдарламасы;
- 3 инкубация бағдарламасы;
- 600 оқыту курсы.
Коронавирустық инфекцияның өршуіне байланысты қолайсыз эпидемиологиялық
жағдай туындаса, іс-шараларды өткізудің балама әдісі қарастырылған. Мұндай
жағдайда 637 онлайн іс-шара өткізіледі. Бизнес үшін акселерация жүргізуге 150 компания, 3 мыңнан астам адам оқытуға тартылатын болады.
Жекеше әріптестің адами ресурстарға деген жергілікті қамтуы – кемінде 100 (жүз)%.
Жобаны іске асыру шеңберінде Жекеше әріптес сатып алатын тауарлардағы,
жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту – кемінде 50 (елу) %.
Әлеуетті жекеше әріптестерге қойылатын талаптар: Заңның 32-бабында
айқындалған жалпы біліктілік талаптарына сәйкес келуі тиіс.
Жоспарланып отырған МЖӘ жобасын іске асыруға мүдделі әлеуетті жекеше
әріптестер осы хабарламада көрсетілген талаптарға, сондай-ақ жекеше әріптесті
айқындау жөніндегі тікелей келіссөздерге қатысуға арналған өтінімге сәйкес баламалы ұсыныс береді:
1) әлеуетті жекеше әріптестің атауын және мекенжайын (заңды және нақты)
көрсетеді;
2) мемлекеттік тиесілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтығын (жеке тұлғалар үшін)
көрсетеді;
3) заңды тұлғалардың басшылары туралы немесе иелері және әлеуетті жекеше
әріптеске өкілдік ететін тұлғалар туралы деректерді көрсетеді;
4) Қағиданың 130-тармағына сәйкес әлеуетті жекеше әріптеске тиесілі
инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруда, цифрлық бизнестер мен білім беру
бағдарламаларын іске асыруда зияткерлік шығармашылық қызмет нәтижелеріне
айрықша құқықтарды растайтын құжаттарды қоса береді;
5) ақпараттық жүйелерді енгізу және сүйемелдеу саласында кемінде 5 жыл тәжірибесі;
6) осы хабарламаға және Қазақстан Республикасының мемлекеттік-жекешелік
әріптестік саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес жасалған бизнес-жоспары болуы тиіс;
Әлеуетті жекеше әріптестердің өз сипаттамалары мен параметрлері бойынша баламалы ұсыныстары Хабарламада көрсетілгендей тең немесе одан жоғары
(мемлекеттік әріптес үшін жақсарту жағына қарай) болуға тиіс.
Жобаны іске асыруға қызығушылық танытылған жағдайда тиісті құжаттарды
100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Ермеков
көшесі, 73-үй, 4-қабат мекенжайы, +7 /7212/ 981078; 981077 телефондары бойынша
қолма-қол немесе тапсырыс беріп, пошталық жөнелтіліммен ұсыну қажет.
Балама ұсыныстар осы Хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 күн
ішінде қабылданады.
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Государственное учреждение «Управление информатизации,
оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области»
Настоящее извещение подготовлено и опубликовано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (далее – «Закон») и Правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства,
утвержденными приказом И.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 (далее – «Правила»).
Срок реализации Проекта: 5 лет 15 дней, начиная с 2021 года (если в 2021 году
будут в установленном порядке завершены процедуры по проведению прямых переговоров и заключению Договора ГЧП).
Период создания Объекта ГЧП: не более 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты заключения Договора ГЧП.
Период эксплуатации Объекта ГЧП: не более 5 (пяти) лет.
Место реализации Проекта: Республика Казахстан, Карагандинская область: город Караганда.
Частный партнер осуществляет и несет ответственность за:
1) финансирование создания Объекта ГЧП за счет собственных и (или) привлеченных средств;
2) создание Объекта ГЧП;
3) эксплуатацию Объекта ГЧП.
Частный партнер использует при создании Объекта ГЧП:
1) объект, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;
2) проект государственно-частного партнерства неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.
3) для выполнения планируемых услуг будет также использоваться иное имущество, не входящее в состав объекта ГЧП:
- коммутаторы;
- программное обеспечение для ВКС (видеоконференцсвязь);
- СКУД (оборудование и ПО);
- программное обеспечение для организации работы хаба;
- оборудование для видеоконференцсвязи;
- оборудование для переговорных комнат (планшет, камера);
- оборудование для записи вебинаров и трансляций (камеры, микрофон, штативы, свет);
- интерактивная доска;
- проекторы и экраны;
- сетевое и телекоммуникационное оборудование и работа (WI-FI, коммутаторы,
маршрутизаторы, сетевые провода);
- расходные материалы для оказания услуг.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона, источниками возмещения затрат и получения доходов субъектом ГЧП является реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП. Меры государственной поддержки не предусмотрены.
Состав Объекта ГЧП:
Концепцией проекта ГЧП предусмотрено предоставление услуг Частным партнером на
основе эксплуатации собственного программного продукта и на базе имеющегося здания.
Всего в течение 5 лет планируется проведение 642 мероприятий, в том числе:
- 11 неконференции;
- 8 лекции/воркшопы с привлечение местного спикера;
- 4 офлайн лекции/воркшопы с привлечение импортного спикера;
- 4 офлайн-лекции с иностранным спикером;
- 6 митап;
-3 хакатона;
- 3 программы акселерации;
- 3 программы инкубации;
- 600 обучений.
Предусмотрен альтернативный способ проведения мероприятий, если сложится неблагополучная эпидемиологическая обстановка из-за вспышки коронавирусной инфекции.
В таком случае, будет проведено 637 онлайн-мероприятий. Будет вовлечено в проведение акселерации для бизнеса от 150 компаний, обучение более 3 тысяч человек.
Местное содержание в человеческих ресурсах Частного партнера – не менее 100 (ста) %.
Местное содержание в товарах, работах и услугах, приобретаемых Частным партнером в рамках реализации Проекта – не менее 50 (пятидесяти) %.
Требования, предъявляемые к потенциальным частным партнерам: соответствовать общим квалификационным требованиям, определенным статьей 32 Закона «О
государственно-частном партнерстве».
Потенциальные частные партнеры, заинтересованные в реализации планируемого Проекта ГЧП, представляют альтернативное предложение в соответствии с
требованиями, указанными в настоящем Извещении, а также к заявке на участие в
прямых переговорах по определению частного партнера:
1) указывают наименование и адрес (юридический и фактический) потенциального частного партнера;
2) указывают государственную принадлежность (для юридических лиц), гражданство (для физических лиц);
3) указывают данные о руководителях или владельцах юридических лиц и лицах,
которые будут представлять потенциального частного партнера;
4) прилагают документы подтверждающие исключительные права на результаты
интеллектуальной творческой деятельности на реализации инфраструктурных проектов, запуска цифровых бизнесов и образовательных программ, принадлежащую
потенциальному частному партнеру, в соответствии с пунктом 130 Правил;
5) иметь опыт в сфере внедрения и сопровождения информационных систем не
менее 5 лет;
6) бизнес-план, составленный в соответствии с настоящим извещением и требованиями
законодательства в области государственно-частного партнерства Республики Казахстан;
Альтернативные предложения потенциальных частных партнеров по своим характеристикам и параметрам должны быть равны или выше (в сторону улучшения
для Государственного партнера) указанных в Извещении.
В случае заинтересованности в реализации Проекта, необходимо представить
соответствующие документы нарочным или заказным почтовым отправлением по
адресу: 100009, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда,
ул.Ермекова, 73, 4 этаж, тел. +7 /7212/ 981078; 981077.
Альтернативные предложения принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования настоящего Извещения.
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