Конкурс туралы хабарландыру
Ақтөбе қаласындағы «№49 жалпы білім беретін орта мектеп КММ (030009
Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы. Ақжар-2, т.а. 1608А, сайт 49.ai.kz
Орта білім ұйымдарындағы оқушыларды тамақпен тамақтандыруды
жөнінде конкурс ұйымдастыратындығын хабарлайды.
Қызмет: Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2, т.а. 1608А мекен
жайында орналасқан «№49 ЖББ ОМ» КММ-нің білім алушы аз қамтылған отбасы
балалар саны – 86 оқушы, тамақтандыруға бөлінген сома – 3 317 088 тенге 42
тиын (Үш миллион үш жүз он жеті мың сексен сегіз теңге 42 тиын)
Бір оқушыға – 383 теңге 93 тиын. (ҚҚС-сыз)
Қызметті көрсету мерзімі 03 сәуірден бастап 30 желтоқсан 2020 жылға дейін.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім
берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2020 жылғы «15»
наурызға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша: Ақтөбе
қаласы, Алматы ауданы, Ақжар-2, т.а. 1608А есеп бөлімі сағат 09:00 ден 17:00ге дейін және/немесе 49.ai.kz интернет-ресурсынан алуға болады.
Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті
өнім берушілер «№49 ЖББ ОМ » КММ мына мекенжай бойынша Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы. Ақжар-2, т.а. 1608А есеп бөліміне жібереді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 2020 жылғы 16
наурыз
сағат
10-00
дейін.
(жергілікті
уақытпен)
Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 2020 жыл 16 наурыз күні
мына мекенжай бойынша : Ақтөбе қаласы, қаласы, Алматы ауданы, Ақжар2, т.а. 1608А есеп бөлімі сағат , сағат 11:00-де ашылады.(жергілікті уақыт)
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады:
8/7132/ 44-58-35, 44-58-36

Объявление о конкурсе
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная средняя
школа №49» государственного учреждения «Отдела оброзования города
Актобе»
Почтовый адрес: 030009, г.Актобе, р.Алматы ,Акжар-2 участок 1608А
сайт: 49.ai.kz Электронный адрес: 49orta.mektep@mail.ru
объявляет о проведении: конкурса по организаций питания обучающихся в
организациях среднего оброзования
Услуга должна быть оказана:
В КГУ «Общеобразовательная средняя школа№49» по адресу: г.Актобе, г.Актобе,
р.Алматы ,Акжар-2 участок 1608А
Общее количество обучающихся: 86 детей из малообеспеченных семей. На сумму
3 317 088 тенге 42 тиын ( Три миллиона триста семьнадцать тысяча восемьдесят
восемь тенге 42 тиын (без НДС).
Цена на одного учащегося 383 тенге 93 тиын. (без НДС)
Срок оказания услуги с 03апрелья до 30 декабря 2020 года .
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до «15»
март 2020 года с 9:00 до 17:00 часов местного времени по адресу: г. Актобе,
р.Алматы , Акжар-2 участок 1608А , в бухгалтерий школы и/или на интернетресурсе: 49.ai.kz
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты,
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ
«Общеобразовательная средняя школа» по адресу: г. Актобе, р.Алматы , Ақжар-2
участок 1608А в бухгалтерию школы.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 10:00 часов местного времени до 16.03.2020 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: : г. Актобе, р.Алматы , Ақжар-2 участок 1608А , в
бухгалтерий школы и/или на интернет г. Актобе, ул. в 11:00 местного времени
16.03.2020 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по
телефону: 8 /7132/ 44-58-35. 44-58-36

