«Астана Банкі» АҚ Конкурстық өтінімді
қамтамасыз етудің банктік кепілдігін беру
туралы шарт (Қосылу шарты)

Договор о предоставлении банковских
гарантий обеспечения Конкурсной заявки
(Договор присоединения) АО «Банк
Астаны»

1. Жалпы ережелер
1.1. «Астана
Банкі»
АҚ-ның
осы
конкурстық өтінімді қамтамасыз ету бойынша
банктік кепілдік беру туралы Шарты (Қосылу
шарты) (бұдан әрі қарай - Шарт) - «Астана
Банкі» АҚ-ның (бұдан әрі қарай - Банк)
конкурстық өтінімін банктік қамтамасыз етуге
кепілдіктер беру желісін ашудың стандартты
шарттарын, сонымен қатар, Банктің өкілетті
органы тарапынан мақұлданатын және Банктің
ғаламтор
желісіндегі
www.bankastana.kz
мекенжайында орналасқан ресми вебсайтында және Банктің бөлімшелерінде
жарияланатын Банктің конкурстық өтінімі
бойынша Желіден тыс банктік қамтамасыз ету
кепілдіктерін беру шарттарын анықтайтын
Қосылу шарты болып табылады.
1.2. Банктің тиісті ішкі нормативтік
құжаттары бойынша орнатылған түрде және
тізімдемесіне
сәйкес
Банкке
өтініш
түпнұсқасы, Желі шеңберінде Кепілдік беру,
Желіні ашу немесе Кепілдікті Желіден тыс
шығару үшін қажетті құжаттар беріліп, Банк
алынған Өтінішті құптау туралы белгі қойған
кезде осы Шарт жасалған болып саналады.
1.3. Өтінішті бере отыра, Клиент өзіне
барлық талаптарды қабылдайды және Шартқа
қосылады, сондай-ақ Клиенттің Шартты толық
көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және
қарсылықтарсыз алғаны, оқығаны, түсінгені
және қабылдағаны, осы Шарттың барлық
ережелері
толық
деңгейде
Клиенттің
мүдделеріне және қалауына сәйкес келетіні
жөнінде растайды.
1.4. Клиент берген және Банк акцептілеген
Өтініш Шарттың ажырамас бөлігі болып
табылады.
1.5. Клиент Банкке шектеусіз мыналарды:
жинау (жазу), жинақтау, сақтау, өзгерту
(жаңарту,
нақтылау),
толықтыру,
жүйелендіру, пайдалану, тарату, айыру,
оқшаулау, жою, трансшекаралық беруді,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да
әрекеттерді жүзеге асыруды қоса алғанда,
өзінің дербес деректерін жинау мен өңдеуге өз
келісімін білдіреді.
Жинау мен өңделуге тиіс дербес деректер
тізбесі: Клиенттің сауалнамалық және
өмірбаяндық деректері; төлқұжат деректері;
тұрғылықты жері/тұратын жері; үй телефоны,
сондай-ақ Шартты орындауға қажетті, Клиент

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор о предоставлении
банковских гарантий обеспечения Конкурсной
заявки (Договор присоединения) АО «Банк
Астаны» (далее по тексту - Договор) является
Договором присоединения, определяющим
стандартные условия открытия линии на
предоставление
банковских
гарантий
обеспечения Конкурсной заявки АО «Банк
Астаны» (далее – «Банк»), а также условия
предоставления
банковских
гарантий
обеспечения Конкурсной заявки Банка вне
Линии,
который
утверждается
уполномоченным
органом
Банка
и
размещается на официальном веб-сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.bankastana.kz и в
отделениях Банка.
1.2. Договор считается заключенным после
получения Банком оригинала Заявления,
документов, необходимых для выпуска
Гарантии в рамках Линии, открытия Линии или
выпуска Гарантии вне Линии, по форме и
согласно
перечню,
установленным
соответствующими
внутренними
нормативными
документами
Банка,
и
проставления Банком отметки об акцепте
полученного Заявления.
1.3. Подавая Заявление, Клиент принимает
на себя все условия и присоединяется к
Договору, а также подтверждает, что Клиент
получил, прочитал, понял и принял Договор в
полном объеме, без каких-либо замечаний и
возражений, все положения настоящего
Договора в полной мере соответствуют
интересам и волеизъявлению Клиента.
1.4. Поданное Клиентом и акцептованное
Банком Заявление является неотъемлемой
частью Договора.
1.5. Подписывая
Заявление
Клиент
выражает свое согласие Банку на сбор и
обработку своих персональных данных,
включая без ограничения: сбор (запись),
накопление, хранение, изменение (обновление,
уточнение), дополнение, систематизацию,
использование,
распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную
передачу,
а
также
осуществлением
иных
действий,
в
соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан.
Перечень персональных данных, подлежащих
сбору и обработке: анкетные и биографические
данные Клиента; паспортные данные; места

Банкке ұсынатын құжаттарда қамтылған өзге
дербес деректер.
Клиент қажет болған жағдайда дербес
деректер немесе дербес деректерді қамтитын
құжаттар «Дербес деректер және оларды
қорғау туралы» Қазақстан Республикасының
Заңында
көзделген
негіздер
бойынша
«Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңында
көрсетілген
тұлғалар мен мемлекеттік органдарға,
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
талаптарына сәйкес қаржы мониторингін
жүзеге асыратын мемлекеттік орган,а сондайақ төмендегілерді қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмей, басқа да тұлғаларға: Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкіне; Банкке
қатысты жүргізілетін аудит шеңберінде
аудиторларға; Банк консультанттарына берілуі
мүмкін екенін таниды және растайды, Клиент
осымен келіседі және дербес деректерді/
дербес деректерді қамтитын құжаттарды
жоғарыда көрсетілген органдарға/тұлғаларға
беру туралы қосымша келісім алу қажет емес
екенін растайды.
1.6. Клиент Қазақстан Республикасының
заңнама талаптарына және Банктің ішкі
нормативтік құжаттарының талаптарына
сәйкес қажетті, сондай-ақ ҚР заңнамасында
көзделген өзге жағдайларда құжаттарды
және/немесе мәліметтерді ұсынудан бас
тартқан жағдайда, Банк Өтініштің акцептінде
бас тартуы мүмкін екендігіне өзінің сөзсіз
келісімін білдіреді.
1.7. Банк осы Шарттың шеңберінде беретін
кепілдіктер Шартқа №2 қосымшаға сәйкес
нысан бойынша немесе осы Шарттың 6 б. 6.1
т. 6.1.2 тт. көзделген шектеулерді ескере
отырып Бенефициар нысаны бойынша
жасалады.
1.8. Клиент Өтініште көрсетілген ұялы
телефон нөміріне және/немесе электрондық
мекенжайға банктік көрсетілетін қызметтер
туралы ақпаратты алуға өз келісімін білдіреді.
Осы Шартта қолданылатын
терминдер мен анықтамалар
Осы Шартта, осы Шарт шеңберінде жасалатын
Қосымшаларда
және
Өтініштерде
пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар
келесіні білдіреді:
Кепілгер – «Астана Банкі» АҚ/ Банк;
Кепілдік – Кепілгердің Конкурсы талаптары
бойынша Борышкер Бенефициар алдында өз
міндеттемелерін орындамаған және/немесе
2.

жительства/место проживания; домашний
телефон, а также иные персональные данные,
содержащиеся в документах, предъявляемых
Клиентом Банку, необходимых для исполнения
Договора.
Клиент признает и подтверждает, что в случае
необходимости персональные данные, либо
документы, содержащие персональные данные,
могут быть переданы по основаниям,
предусмотренным
Законом
Республики
Казахстан «О персональных данных и их
защите»; лицам и государственным органам
указанным в Законе Республики Казахстан «О
банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан», государственному
органу,
осуществляющему
финансовый
мониторинг в соответствии с требованиями
Закона
Республики
Казахстан
«О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»; а также иным
лицам, включая, но не ограничиваясь:
Национальному Банку Республики Казахстан;
аудиторам в рамках проводимого аудита в
отношении Банка; консультантам Банка, с чем
Клиент согласен и подтверждает об отсутствии
необходимости получения дополнительного
согласия
о
передаче
персональных
данных/документов,
содержащих
персональные
данные
вышеуказанным
органам/лицам.
1.6. Клиент выражает свое безусловное
согласие на то, что Банк может отказать в
акцепте Заявления, в случае отказа Клиента от
предоставления документов и/или сведений,
необходимых в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и
требованиями
внутренних
нормативных
документов Банка, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством РК.
1.7. Гарантии, выдаваемые Банком в рамках
настоящего Договора, составляются по форме
согласно Приложению № 2 к Договору либо по
форме Бенефициара с учетом ограничений,
предусмотренных пп. 6.1.2. п. 6.1. ст. 6
настоящего Договора.
1.8. Клиент выражает свое согласие на
получение информации о банковских услугах
на номер мобильного телефона и/или
электронный адрес, указанные в Заявлении.
2. Термины и определения,
используемые в настоящем Договоре
Термины и определения, используемые в
настоящем
Договоре,
Приложениях
и
Заявлениях, заключаемых в рамках настоящего
Договора, означают следующее:
Гарант - АО «Банк Астаны»/ Банк;

тиісті орындамаған жағдайында, осы Шарт
бойынша
қабылдаған,
Бенефициарға
Кепілдікте көрсетілген сома шегінде ақшаны
төлеу туралы міндеттемесі;
Бенефициар – соның пайдасына Кепілдік
шығарылатын тұлға;;
Борышкер - Клиент;
Өтініш – Клиенттің Шартқа №1 Қосымшаға
сәйкес нысан бойынша жасалған, осы Шартқа
қосылу туралы өтініші;
Жұмыс
күні
–
банктер
Қазақстан
Республикасында операциялар жасайтын
күнтізбелік күн (ресми демалыс және жұмыс
істемейтін мереке күндерінен басқа);
Конкурс (Тендер) – тапсырыс берушінің
тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін
қызметтерді сатып алуына бағытталған және
әлеуетті өнім берушілер арасында ашық және
жосықты бәсекелестікті қамтамасыз ететін,
мемлекеттік сатып алуды өткізу тәсілі;
Желі – Банктің Конкурстың өтінімін
қамтамасыз
ету
бойынша
банктік
кепілдіктерін берудің жаңартылатын желісі;
Тараптар – Кепілгер және Борышкер;
Тарифтер – Банк көрсететін қызметтерге
арналған бағалар.

Гарантия - обязательство Гаранта, принятое
им по настоящему Договору, об оплате
Бенефициару денег, в пределах суммы
указанной в Гарантии, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Должником
своих обязательств перед Бенефициаром по
условиям Конкурса;
Бенефициар – лицо, в пользу которого
выпускается Гарантия;
Должник - Клиент;
Заявление
–
Заявление
Клиента
о
присоединении к настоящему Договору,
составленное по форме согласно Приложению
№ 1 к Договору;
Рабочий день – календарный день (кроме
официальных
выходных
и
нерабочих
праздничных дней), когда банки совершают
операции в Республике Казахстан;
Конкурс (Тендер) – способ проведения
государственных закупок, направленный на
приобретение заказчиком товаров, работ и
услуг и обеспечивающий открытую и
добросовестную
конкуренцию
между
потенциальными поставщиками;
Линиявозобновляемая
линия
на
предоставление
банковских
гарантий
обеспечения Конкурсной заявки Банка;
Стороны – Гарант и Должник;
3. ШАРТТЫҢ МӘНІ.
3.1. Кепілген Борышкердің Өтініштері Тарифы – цены на услуги, оказываемые
бойынша Бенефициарға Клиенттің берген Банком.
және Банктің құптаған Өтініштері негізінде
Желіден тыс немесе Желі шеңберіндегі
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Кепілдіктер береді.
3.1. Гарант по Заявлениям Должника
3.2. Әрбір жеке Кепілдік осы Шарттың және предоставляет в пользу Бенефициара Гарантии
Өтініштің талаптарымен ресімделеді. Берілген вне Линии или в рамках Линии на основании
Кепілдік Өтінішке сәйкес келген кезде, поданных Клиентом и акцептованных Банком
Кепілгер
оны
Бенефициардың Заявлений.
қабылдамағанына жауап бермейді. Бұл ретте, 3.2. Каждая отдельная Гарантия оформляется
Бенефициар
Кепілдікті
қабылдамаған на условиях настоящего Договора и Заявления.
жағдайда, Тараптар Өтінішке қосымша При
соответствии
выданной
Гарантии
келісімі талаптарымен жаңа Кепілдікті беру Заявлению, Гарант не отвечает за ее
туралы
немесе
берілген
Кепілдіктің непринятие Бенефициаром. При этом, в случае
талаптарын өзгерту туралы уағдаластыққа қол непринятия Гарантии Бенефициаром, Стороны
жеткізуі мүмкін.
могут
на
условиях
дополнительного
3.3. Желі ашылған жағдайда, Желінің сомасы соглашения
к
Заявлению
достигнуть
200 000 000 теңгеден аспайды. Желінің договоренности о выдаче новой Гарантии или
жарамдылық мерзімі 24 айдан аспайды. изменении условий уже выданной Гарантии.
Борышкердің сұратқан сомасы мен Желінің 3.3. В случае открытия Линии сумма Линии не
жарамдылық мерзімі Борышкердің Өтініші может превышать 200 000 000 тенге. Срок
арқылы анықталады және Кепілгер оны действия Линии не может превышать - 12
азайтуға құқылы. Кепілгер мақұлдаған Желіні месяцев. Запрашиваемые Должником сумма и
ашу шарттары Өтінішде көрсетілуі қажет. срок
действия
Линии
определяются
Борышкердің сұратқан Желіні ашу шарттары Заявлением Должника и могут быть
мен Кепілгер мақұлдаған Желіні ашу уменьшены Гарантом. Одобренные Гарантом
шарттарында
қайшылықтар
туындаған условия открытия Линии подлежат указанию в
жағдайда, Шарт Кепілгердің шарттары Заявлении. В случае наличия расхождений
бойынша жасалған болып саналады. Желі между
запрашиваемыми
Должником
условиями открытия Линии и одобренными

шеңберінде берілген Кепілдіктер
Желінің сомасынан аспауы тиіс.

сомасы Гарантом условиями открытия Линии, Договор
считается
заключенным
на
условиях,
одобренных Гарантом. Сумма Гарантий,
выданных в рамках Линии, не должна
4. БАНКТІК КЕПІЛДІКТІҢ ӘРЕКЕТ
превышать сумму Линии.
ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛУЫ
4.1. Әрбір жеке Кепілдіктің әрекет ету мерзімі
және сомасы Өтініште анықталады, бұл ретте
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИСПОЛНЕНИЕ
Кепілдіктің мерзімі 180 (жүз сексен)
БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
күнтізбелік күннен аса алмайды. Банктің Желі 4.1. Срок действия и сумма каждой отдельной
шеңберінде
беретін
Кепілдіктерінің Гарантии определяются в Заявлении, при этом
жарамдылық мерзімі Желінің жарамдылық срок Гарантии не может превышать 180 (сто
мерзімінен аспауы тиіс.
восемьдесят) календарных дней. Срок действия
4.2. Кепілдік конкурстық өтінімдері бар Гарантий, выдаваемых Банком в рамках Линии,
конверттерді ашқан күннен бастап күшіне не может превышать срока действия Линии.
енеді
және
Өтініште
көрсетілген, 4.2. Гарантия вступает в силу со дня вскрытия
Борышкердің Конкурсқа (тендерге) қатысуға конвертов с конкурсными заявками и действует
конкурстық өтінімінің әрекет етуінің соңғы до окончательного срока действия конкурсной
мерзіміне дейін әрекет етеді. Өтініште заявки Должника на участие в Конкурсе
көрсетілген мерзім орын алған кезде, сондай- (тендере), указанного в Заявлении. Гарантия
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында истекает полностью, независимо от того, будет
белгіленген
өзге
негіздер
бойынша ли возвращена Гарантия, при наступлении
Кепілдіктің
қайтарылуына
қарамастан, срока, указанного в Заявлении, а также по иным
Кепілдік толық аяқталады.
основаниям,
установленным
Егер конкурстық өтінімнің әрекет ету мерзімін законодательством Республики Казахстан.
Бенефициар
ұзартатын
болса,
онда Если срок действия конкурсной заявки будет
Бенефициардың тиісті хабарландыруы және продлен Бенефициаром, то Гарантия может
Борышкердің жазбаша өтініші болған кезде быть продлена на такой же срок, при наличии
Өтінішке қосымша келісім негізінде Кепілдік соответствующего объявления Бенефициара и
осындай мерзімге ұзартылуы мүмкін.
письменного
заявления
Должника
на
4.3. Кепілгер Борышкерден Кепілдіктің күшін основании дополнительного соглашения к
мерзімінен бұрын жою (әрекетін тоқтату) Заявлению.
туралы жазбаша хабарламаны, Кепілгерге 4.3. В случае получения Гарантом письменного
наразылықтың
жоқтығы
және
оны уведомления от Должника о досрочном
жауапкершіліктен
босату
туралы аннулировании
(прекращении
действия)
Бенефициардың
жазбаша
хабарламасын Гарантии,
оригинала
Гарантии
и/или
және/немесе
Кепілдіктің
түпнұсқасын, письменного уведомления Бенефициара об
сондай-ақ Бенефициар алдында Кепілдікпен отсутствии претензий к Гаранту и его
қамтамасыз
етілген,
Борышкердің освобождении от ответственности, а также
міндеттемелерін тоқтату фактісін растайтын документов,
подтверждающих
факт
құжаттарды алған жағдайда, Кепілгер прекращения обязательств Должника перед
хабарламаны және құжаттарды алған сәттен Бенефициаром, обеспеченных Гарантией,
бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Кепілдіктің Гарант в течение 3 (трех) рабочих дней с
әрекет етуін тоқтату фактісін растауға момента получения уведомления и документов
жеткілікті ретінде, аталған құжаттарды принимает решение о принятии/отказе в
қабылдау/қабылдаудан бас тарту туралы принятии данных документов, как достаточных
шешім қабылдайды. Құжаттарды қарастыру для подтверждения факта прекращения
қорытындылары
бойынша
Кепілгер действия
Гарантии.
По
результатам
Борышкердің мекенжайына тиісті құжаттарды рассмотрения документов, Гарант направляет в
қабылдау/қабылдаудан бас тарту туралы тиісті адрес Должника соответствующее письменное
жазбаша хабарламаны (бас тарту негіздерін уведомление о принятии/отказе в принятии
және/немесе
ұсынылған
құжаттардың соответствующих документов (с указанием
мазмұнына
ескертулерді/қосымша оснований отказа и/или замечаний к
құжаттарды ұсыну қажеттілігін көрсетіп) содержанию
предоставленных
жібереді. Осы тармақта көрсетілген тәртіп документов/необходимости
предоставления
Кепілгерге жазбаша хабарламаны және/немесе дополнительных
документов).
Порядок,
жаңа құжаттарды қайта ұсынған жағдайда да указанный в настоящем пункте, применяется и в
қолданылады.
случае повторного предоставления Гаранту

4.4.
Кепілгер
Кепілдік
бойынша
міндеттемелерді, Бенефициар тиісті талапты
Кепілдікте айқындалған тәртіпте және
Кепілдіктің әрекет ету мерзімі аяқталғанша
дейін берген жағдайда, орындайтын болады.
4.5. Бенефициар Кепілгердің Кепілдік
бойынша міндеттемелерді орындағаны туралы
талапты ұсынған жағдайда, Кепілгер осы
туралы Борышкерге хабардар етеді және
Кепілдікке қолданылатын құқық талаптарын
сақтаумен, Кепілдікте көзделген тәртіпте
Бенефициардың
талабын
орындайды.
Борышкер
өз
кезегінде
Кепілгердің
Бенефициар талабын орындаған күні Кепілгер
шотына
Кепілдің
бойынша
соңғының
Бенефициарға төлеген сомасын (бұдан әрі
мәтін бойынша «Орындалмаған міндеттеме
сомасы») аударуға міндетті.
5. КЕПІЛГЕРДІҢ КӨРСЕТІЛЕТІН
ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ АҚЫ ТӨЛЕУ
5.1. Кепілдікті ұсынған үшін Кепілгер
Тарифтеріне сәйкес Кепілгер комиссия өндіріп
алады (бұдан әрі мәтін бойынша («комиссия»).
5.2. Өндіріп алатын комиссия тізбесі және
мөлшері:
5.2.1. Банк кепілдемесін Желіден тыс
техникалық түрде шығару комиссиясы
8 000,00
теңгені
құрайды
(кепілдік
шығарылған кезде бірден төленеді), банк
кепілдемесін Желі шеңберінде техникалық
түрде шығару комиссиясы 10 000,00 теңгені
құрайды (кепілдік шығарылған кезде бірден
төленеді);
5.2.2. тәуекел үшін комиссия:
- 5 000 000,00 теңгеге дейінгі сомада
Кепілдікті шығару кезінде – жылдық 3,5%
(комиссия ай сайынғы негізде өндіріп
алынады), min 10 000,00 теңге (кепілдікті
шығарған кезде бірыңғай төленеді);
- 5 000 000,00 теңгеден астам сомаға
Кепілдікті шығарған кезде – жылдық 2,5%
(комиссия ай сайынғы негізде өндіріп
алынады).
5.2.3. талаптарды өзгерткені үшін комиссия –
7 500,00 теңге (талаптарға өзгерістерді
енгізгенге дейін төленеді);
5.2.4. кепілдік сомасын арттырған үшін
комиссия – 7 500,00 теңге (талаптарға
өзгерістерді енгізгенге дейін төленеді);
5.2.5. кепілдік мерзімін ұзартқан үшін
комиссия – 8 500,00 теңге (талаптарға
өзгерістерді енгізгенге дейін төленеді);
5.2.6 кепілдіктің күшін жойған үшін комиссия
– 500,00 теңге (банк кепілдігінің күшін
жойғанға дейін төленеді).
5.2.7. Кепілдеме берілгені үшін (тәуекел үшін
комиссия) егер Өтеу кестесіне сәйкес (Шартқа

письменного уведомления и/или новых
документов.
4.4.
Обязательства по Гарантии будут
исполнены Гарантом при условии, что
соответствующее
требование
будет
предъявлено Бенефициаром до окончания
срока действия Гарантии и в порядке,
определенном Гарантией.
4.5. В случае предъявления Бенефициаром
требования
об
исполнении
Гарантом
обязательств по Гарантии, Гарант уведомляет
об этом Должника и выполняет требование
Бенефициара в порядке, предусмотренном
Гарантией
с
соблюдением
требований
применимого к Гарантии права. Должник в
свою очередь обязан в день исполнения
Гарантом
требования
Бенефициара
перечислить на счет Гаранта сумму,
выплаченную последним Бенефициару по
Гарантии
(далее
по
тексту
«Сумма
неисполненного обязательства»).
5. ОПЛАТА УСЛУГ ГАРАНТА
5.1. За предоставление Гарантий Гарантом
взимаются комиссии согласно Тарифам
Гаранта (далее по тексту «комиссии»).
5.2. Перечень и размеры взымаемых комиссий:
5.2.1. комиссия за технический выпуск
банковской гарантии вне Линии – 8 000,00
тенге (оплачивается единовременно при
выпуске гарантии), комиссия за технический
выпуск банковской гарантии в рамках Линии –
10 000,00 тенге (оплачивается единовременно
при выпуске гарантии);
5.2.2. комиссии за риски:
- при выпуске Гарантии суммой до
5 000 000,00 тенге – 3,5% годовых
(комиссия взимается на ежемесячной
основе), min 10 000,00 тенге (оплачивается
единовременно при выпуске гарантии);
- при выпуске Гарантии суммой свыше
5 000 000,00 тенге – 2,5% годовых
(комиссия взимается на ежемесячной
основе).
5.2.3. комиссия за изменение условий –
7 500,00 тенге (оплачивается до внесения
изменений в условия);
5.2.4. комиссия за увеличение суммы гарантии
– 7 500,00 тенге (оплачивается до внесения
изменений в условия);
5.2.5. комиссия за пролонгацию гарантии –
8 500,00 тенге (оплачивается до внесения
изменений в условия);
5.2.6 комиссия за аннулирование гарантии –
500,00 тенге (оплачивается до аннулирования
банковской гарантии).
5.2.7 Комиссия за риски по предоставленой
Гарантии (комиссия за риски) начисляется за

№3 қосымша) Банктің уәкілетті органының
шешімімен өзге жағдай қарастырылмаса, ай
сайынғы төлеммен 360 күнге тең бір жылдағы
күндер санына қарай жүргізіледі.
5.3. Комиссияның барлық сомаларын төлеу
Кепілгерде ашылған, Борышкердің шотынан
ақшаны
Кепілгердің
тікелей
дебеттеу
жолымен жүзеге асырылады. Осы Шарт
әрекет еткен кезең ішінде осы Шарт
Кепілдікте ашылған, Борышкердің шотынан
ақшаны Кепілгердің тікелей дебеттеуіне
Борышкердің келісімін растайтын құжат
болып табылады. Борышкер комиссия
сомасын төлеу үшін жеткілікті соманың шотта
болуын
қамтамасыз
етуге
міндетті.
5.4. Борышкер осы Шарттың талаптары
бойынша төлейтін сомаларды Кепілгер келесі
кезектілікпен берешекті өтеуге жібереді:
комиссиялар
бойынша
тұрақсыздық
айыбының сомасын өтеу;
орындалмаған
міндеттеме
бойынша
тұрақсыздық айыбының сомасын өтеу.
- комиссия сомасын өтеу;
- орындалмаған міндеттеме сомасын өтеу.
5.5. Егер комиссияны және орындалмаған
міндеттеме сомасын төлеу мерзімі жұмыс
істемейтін күнге келсе, онда Борышкердің
берешекті өтеуге ақшаны аударуы келесі
жұмыс күнінде жүргізіледі.
5.6. Бенефициар Кепілдікті қабылдамаған
және/немесе тиісінше Кепілдікті тоқтатуға
әкеп соқтыратын, Кепілдікпен қамтамасыз
етілген міндеттемелерді тоқтатқан жағдайда,
Борышкер Кепілгерге төлеген комиссиялар
қайтарылмайды.
5.7.
Кепілдікпен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындаған
жағдайда, комиссия сомасын Борышкер
Кепілдіктің нақты әрекет еткен мерзіміне
төлейді.
5.8. Конкурс бойынша міндеттемелерді
Борышкердің орындау мерзімін және/немесе
сомасын арттырған кезде, Кепілгер міндеттеме
сомасының айырмашылығына Борышкер
міндеттемелерінің мөлшеріне сүйене отыра,
Кепілдікті
ұсынған
үшін
және/немесе
Кепілдікке және/немесе Өтінішке енгізілген
өзгерістерге сүйене отыра, Конкурс бойынша
Борышкердің міндеттемелерді орындауының
жаңа мерзіміне комиссия сомасын қайта
есептеуді жүргізеді. Кепілдіктің сомасын
және/немесе әрекет ету мерзімін азайтқан
кезде Борышкер осы Шартта көзделген,
төлеген
комиссияны
қайта
есептеу
жүргізілмейді.
5.9. Осы Шарт шеңберінде міндеттемелер
бойынша Борышкер ақшаны, жылжымайтын
мүлікті, мүліктік құқықтарды, құқықтарды

фактическое количество дней, исходя из
количества дней в году, равного 360 дням, с
ежемесячной оплатой, если иное не
предусмотрено решением уполномоченного
органа Банка, согласно Графику погашения
(Приложение №3 к Договору)
5.3.
Оплата
всех
сумм
комиссий
осуществляется путем прямого дебетования
Гарантом денег со счета Должника, открытого
у Гаранта.
Настоящий Договор является
документом,
подтверждающим
согласие
Должника на прямое дебетование Гарантом
денег со счета Должника, открытого у Гаранта,
в период действия настоящего Договора.
Должник обязан обеспечить наличие на счете
суммы, достаточной для оплаты сумм
комиссий.
5.4. Суммы, выплачиваемые Должником по
условиям настоящего Договора, направляются
Гарантом на погашение задолженности в
следующей очередности:
- погашение сумм неустойки по комиссиям;
погашение
суммы
неустойки
по
неисполненному обязательству.
- погашение сумм комиссии;
погашение
суммы
неисполненного
обязательства.
5.5. Если срок оплаты комиссии и Суммы
неисполненного обязательства выпадает на
нерабочий день, то перечисление денег
Должником в погашение задолженности
производится на следующий рабочий день.
5.6. В случае не принятия Гарантии
Бенефициаром
и/или
прекращения
обязательств,
обеспеченных
Гарантией,
влекущих
соответственно
прекращение
Гарантии, оплаченные Должником Гаранту,
комиссии не возвращаются.
5.7. В случае досрочного исполнения
обязательств, обеспеченных Гарантией, сумма
комиссий
оплачивается Должником
за
фактический срок действия Гарантии.
5.8. При увеличении суммы и/или срока
исполнения Должником обязательств по
Конкурсу, Гарант производит перерасчет
суммы комиссии за предоставление Гарантии,
исходя из размера обязательств Должника, на
разницу суммы обязательства и/или на новый
срок исполнения Должником обязательств по
Конкурсу, исходя из внесенных в Гарантию
и/или Заявление изменений. При уменьшении
суммы и/или срока действия Гарантии
перерасчет оплаченных Должником комиссий,
предусмотренных настоящим Договором, не
производится.
5.9. По обязательствам в рамках настоящего
Договора, Должник отвечает всем своим
имуществом, включая деньги, недвижимое

(талаптарды), бағалы қағаздарды, сондай-ақ
Борышкерге тиесілі және соған Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес өндіріп
алу жүгінуі мүмкін, кез келген басқа мүлікті
қоса алғанда, өзінің барлық мүлігімен жауап
береді.

имущество, имущественные права, права
(требования), ценные бумаги, а также любое
другое имущество, принадлежащее Должнику
и на которое может быть обращено взыскание
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
6.1. Кепілгер құқылы:
6.1.1. Борышкерден қосымшалары бар
конкурстық құжаттаманы қоса алғанда,
барлық (кез келген) қажетті құжаттарды
сұратуға;
6.1.2. Кепілдік мәтінін келісуге (егер
Бенефициар Кепілдік талаптарын анықтаған
жағдайда) және егер Кепілгердің құқығына
және/немесе
мүдделеріне
қолданылатын
талаптарға оның ережелері қайшы келген
жағдайда, оған түзетулер енгізуге. Егер
Бенефициар анықтаған Кепілдік талаптарына
Кепілгер ұсынған өзгерістермен Бенефициар
келіспеген жағдайда, Кепілгер Бенефициар
анықтаған талаптармен Кепілдікті шығарудан
бас тартуға құқылы;
6.1.3. Борышкер осы Шарт бойынша
міндеттемелерді орындамаған және/немесе
тиісті орындамаған жағдайда сөзсіз және
даусыз (акцептісіз) тәртіпте Кепілгерде
ашылған, Борышкердің шоттарынан ақшаны
Борышкердің
банктік
шоттарынан
орындалмаған міндеттеме сомасын акцептісіз
есептен шығару жолымен немесе өзге
Қазақстан Респбликасының қолданыстағы
заңнамасымен тыйым салынбаған тәсілмен
алып қоюға (есептен шығаруға) және/немесе
банктерге
және/немесе
Қазақстан
Республикасының аумағында және оның
шегінен
тысқары
жерде
банктік
операциялардың жеке түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарға оларды орындау үшін
Борышкердің акцептін талап етпейтін,
Борышкердің шоттарынан ақшаны алып қою
(есептен шығару) тралы өзге құжаттарды
талап етуге;
6.1.4. Төлемдердің мерзімін кешіктірген үшін
тұрақсыздық айыбын есептеуді бір жақты
тәртіпте тоқтата тұруға және жаңартуға;
6.1.5. Осы Шартпен келісілген мерзімде
міндеттемелерді
уақтылы
орындамаған
жағдайда, біржақты тәртіпте осы Шарттың
5.4т.
белгіленген,
Кепілгер
алдында
Борышкердің берешегін өтеу кезектілігін
өзгертуге.
6.1.6. Осы Шартпен және/немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделген
өзге құқықтарды қолдануға.
6.2.Кепілгер міндетті:

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Гарант вправе:
6.1.1. Запрашивать у Должника все (любые)
необходимые документы, включая конкурсную
документацию с приложениями;
6.1.2. Согласовывать текст Гарантии (в случае,
если Бенефициаром определены условия
Гарантии) и вносить в нее корректировки, в
случае
противоречия
ее
положений
требованиям применимого к Гарантии права
и/или интересам Гаранта. В случае, если
Бенефициар не согласен с изменениями,
предлагаемыми
Гарантом
к
условиям
Гарантии,
определенным
Бенефициаром,
Гарант вправе отказать в выпуске Гарантии на
условиях, определенных Бенефициаром;
6.1.3.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Должником
обязательств по настоящему Договору в
безусловном и бесспорном (безакцептном)
порядке изъять (списать) деньги со счетов
Должника, открытых у Гаранта, путем
безакцептного
списания
Суммы
неисполненного обязательства с банковских
счетов Должника или иным не запрещенным
действующим законодательством Республики
Казахстан способом, и/или предъявлять в банки
и/или
организации,
осуществляющие
отдельные виды банковских операций, как на
территории Республики Казахстан, так и за ее
пределами, платежные или иные документы об
изъятии (списании) денег со счетов Должника,
не требующие для их исполнения акцепта
Должника;
6.1.4.В
одностороннем
порядке
приостанавливать и возобновлять начисление
неустойки за просрочку платежей;
6.1.5. В случае несвоевременного исполнения
обязательств в обусловленные настоящим
Договором сроки, в одностороннем порядке
изменять
очередность
погашения
задолженности Должника перед Гарантом,
установленную п. 5.4. настоящего Договора.
6.1.6.
Пользоваться
иными
правами,
предусмотренными настоящим Договором
и/или
законодательством
Республики
Казахстан.
6.2.Гарант обязан:
6.2.1.предоставить
Гарантию
в
пользу
Бенефициара в порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных в Заявлении Клиента,

6.2.1.Осы Шарттың 6.1т. 6.1.2тт. көзделген
жағдайларды қоспағанда, Банк акцептілген,
Клиенттің Өтінішінде көзделген тәртіпте,
мерзімде және талаптармен Бенефициар
пайдасына Кепілдік беруге;
6.2.2.Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
көзделген
тәртіпте
Борышкердің
жасалатын
операциялары
туралы құпияны сақтауға;
6.2.3.
анықтаған
жағдайда
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген
мерзімде Борышкер артық адарған соманы
оның банктік шотына аударуға.
6.3.Борышкер құқылы:
6.3.1. Кепілгерден Кепілгердің осы Шартпен
көзделген, Кепілдікті шығару бойынша
міндеттемелерін орында барысы туралы
ақпаратты сұратуға;
6.3.2. осы Шартпен және/немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделген
өзге құқықтарды қолдануға.
6.4. Борышкер міндетті:
6.4.1.Кепілгердің шотына «Астана Банкі» АҚ
келесі деректемелері бойынша
БСН
080
540
014
021,
Корр.шот
KZ81125KZT1001300615 ҚР ҰБ Қаржылық
есепке алу және қаржы операцияларына
мониторинг жасау департаментінде, БСК
NBRKKZKX, Кбе 14, Кепілдік бойынша
Кепілгердің Бенефициар талабын орындау
күнінде орындалмаған міндеттеме сомасын
аударуға;
6.4.2.
осы
Шарт
бойынша
өзінің
міндеттемелерін тиісті түрде орындауға;
6.4.3.Кепілгерге, егер бұл Кепілдік бойынша
міндеттемелерді
орындауға
әкелсе,
Бенефициар
алдында
міндеттемелердің
бұзылуы туралы дереу ескертуге;
6.4.4.Кепілгерге Кепілдіктің әрекет етуін
тоқтатуға әкеп соқтыратын (әкеп соқтыруы
мүмкін) кез келген мән-жайлар туралы
мәлімдеуге;
6.4.5.
Конкурс
талаптарына
сәйкес,
Бенефициар
алдында
міндеттемелерді
орындаған жағдайда, осы туралы Кепілгерге 3
(үш) жұмыс күні ішінде мәлімдеуге.
6.4.6. Кепілгерге әрбір тоқсанның және
күнтізбелік
жылдың
қорытындылары
бойынша есептік тоқсаннан кейінгі екінші
айдың 15 санынан кешіктірмей қаржылық
есептілікті ұсынуға;
6.4.7. Осы Шарттың талаптарына сәйкес
Кепілгерге өзге ақпаратты ұсынуға;
6.4.8. Кепілдікті ұсынудың нақты сәтіне дейін
алдын ала оның нысанын Бенефициармен
келісуге;

акцептованном Банком, за исключением
случаев, предусмотренных пп.6.1.2. п. 6.1.
настоящего Договора;
6.2.2.хранить тайну о совершаемых операциях
Должника в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;
6.2.3.перечислить, в случае обнаружения, в
сроки, установленные законодательством
Республики
Казахстан,
излишне
перечисленные Должником суммы на его
банковский счет.
6.3.Должник вправе:
6.3.1. запрашивать у Гаранта информацию о
ходе исполнения Гарантом предусмотренных
настоящим Договором обязательств по
выпуску Гарантии;
6.3.2. пользоваться
иными
правами,
предусмотренными настоящим Договором
и/или
законодательством
Республики
Казахстан.
6.4. Должник обязан:
6.4.1.перечислить на счет Гаранта по
следующим реквизитам АО «Банк Астаны»
БИН
080 540 014 021,
Корр.счет
KZ81125KZT1001300615 в
Департаменте
финансового учета и мониторинга финансовых
операций НБ РК, БИК NBRKKZKX, Кбе 14,
сумму неисполненного обязательства в день
исполнения Гарантом требования Бенефициара
по Гарантии;
6.4.2.надлежащим образом исполнять свои
обязательства по настоящему Договору;
6.4.3.незамедлительно предупреждать Гаранта
о нарушении обязательств по Контракту перед
Бенефициаром, если это может повлечь
исполнение обязательств по Гарантии;
6.4.4.сообщать
Гаранту
о
любых
обстоятельствах, влекущих (могущих повлечь)
прекращение действия Гарантии;
6.4.5. в случае исполнения обязательств перед
Бенефициаром, согласно условиям Конкурса,
известить об этом Гаранта в течение 3 (трех)
рабочих дней.
6.4.6. предоставлять Гаранту финансовую
отчетность по итогам каждого квартала и
календарного года, не позднее 15 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом;
6.4.7.
предоставлять
Гаранту
иную
информацию в соответствии с условиями
настоящего Договора;
6.4.8.
до
фактического
момента
предоставления Гарантии предварительно
согласовать ее форму с Бенефициаром;
6.4.9.исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные настоящим Договором и/или
законодательством Республики Казахстан.
6.4.10.своевременно и надлежащим образом
производить оплату всех платежей, а также

6.4.9.Осы Шартпен және/немесе Қазақстан
Респбликасының заңнамасымен көзделген
өзге міндеттерді орындауға.
6.4.10.Барлық төлемдерді төлеуді уақтылы
және тиісті түрде жүргізу және осы Шарттың
және
Өтініштің
талаптарына
сәйкес
орындалмаған міндеттеме сомасын аударуға.
6.4.11. Борышкерге жіберетін хабарламада
Кепілгер көрсеткен мерзімде және сомада
Кепілдікті ұсынуға (шығаруға) және/немесе
орындауға байланысты Кепілгер көтерген
барлық шығындарды қайтаруға, соның ішінде
Кепілгерге Кепілдікті шығарға және/немесе
орындауға байланысты бюджетке төлеуге тиіс
салықтардың (с.і. төлем көзінен ұсталатын
салықтарды) барлық сомаларын аударуға.

перечисление
Суммы
неисполненного
обязательства в соответствии с условиями
настоящего Договора и Заявления.
6.4.11. возместить в срок и в сумме, указанные
Гарантом
в
направляемом
Должнику
уведомлении, все издержки, понесенные
Гарантом в связи с предоставлением
(выпуском) и/или исполнением Гарантии, в т.ч.
перечислить Гаранту все суммы налогов (в т.ч.
налогов, удерживаемых у источника выплаты),
подлежащих выплате Гарантом в бюджет в
связи с выпуском и/или исполнением Гарантии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае нарушения условий/неисполнения
условий,
предусмотренных
настоящим
Договором, в том числе и пункта 4.5. Договора,
Должник уплачивает штраф в размере 0,5% от
суммы Гарантии;
7.2. В случае неисполнения обязательств по
уплате комиссий по Договору, взимается пеня в
размере 0,1% от суммы просроченного платежа
за каждый день просрочки.
7.3. В случае не предоставления документов
для мониторинга финансово-хозяйственной
деятельности и залогов в сроки, установленные
Банком, Должник уплачивает штраф в размере
0,5% от суммы Гарантии;
7.4. Ответственность Гаранта определяется в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Осы Шартта көзделген талаптарды, соның
ішінде
Шарттың
4.5
тармағын
бұзған/талаптарды орындамаған жағдайда,
Борышкер Кепілдік сомасынан
0,5%
мөлшерде айыппұл төлейді;
7.2. Шарт бойынша комиссияны төлеу
бойынша
міндеттемелерді
орындамаған
жағдайда, мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін
мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 0,1%
мөлшерде өсімақы өндіріп алынады.
7.3.
Қаржылық-шаруашылық
қызмет
мониторингі үшін құжаттарды және Банк
белгілеген мерзімде кепілзаттарды ұсынбаған
жағдайда, Борышкер Кепілдік сомасынан 0,5%
мөлшерде айыппұл төлейді;
8. ФОРС-МАЖОР
7.4. Кепілгердің жауапкершілігі Қазақстан 8.1. Обстоятельства непреодолимой силы
Республикасының
заңнамасына
сәйкес (форс-мажор) означает событие, которое не
анықталады.
поддается разумному контролю со стороны
Гаранта или Должника и делает невозможным
выполнение сторонами обязательств по
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс- настоящему Договору или же делает их
мажор) Кепілгер немесе Борышкер тарапынан выполнение настолько непрактичным, что его
ақылға сыйымды бақылауға берілмейтін және разумно рассматривать как невозможное в
тараптардың
осы
Шарт
бойынша сложившихся обстоятельствах.
міндеттемелерін
орындауға
мүмкіндік 8.2. Обстоятельства непреодолимой силы
бермейтін немесе оның орындалуы іс жүзінде (форс-мажор) включают в себя (но не
болмайтыны сонша, қалыптасқан жағдайда ограничиваются) такие события как:
мүмкін емес деп қарастыру орынды - землетрясение, штормы, наводнения и иные
болатындай оқиғаны білдіреді.
природные стихии;
8.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына (форс- - действия и решения государственных
мажорға):
органов;
- жер сілкіну, дауыл, су тасқыны және өзге - вступления в силу международных
апатты құбылыстар,
Договоров;
- мемлекеттік органдардың әрекеттері мен - война, массовые беспорядки, забастовки,
шешімдері;
блокады, локауты и др.
халықаралық шарттардың күшіне енуі;
8.3. К обстоятельствам непреодолимой силы
соғыс, бұқаралық тәртіпсіздіктер, ереуілдер, (форс-мажор) не относятся:
блокадалар, локаут және тағы басқалар сияқты - события, вызванные умышленными и
оқиғалар кіреді (алайда олармен шектелмейді). неосторожными действиями Сторон (их
8.3. Еңсерілмейтін күш жағдайларына (форс- агентов, сотрудников);

мажор) жатпайды:
- Тараптардың (олардың агенттерінің,
қызметкерлерінің) қасақана және абайсыз
әрекеттерінен туындаған оқиғалар;
- осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін адал
ниетпен орындаған Тарап алдын ала болжай
алатын және жеңе алатын оқиға;
Договору, могла предвидеть и преодолеть;
- ақшаның болмауы немесе төлемдерді
орындамау.
8.4. Форс-мажор басталған күннен бастап он
жұмыс күні ішінде Форс-мажор нәтижесінде
кедергілерге кездескен Тарап өзінің осы Шарт
бойынша міндеттемелерін орындау үшін басқа
Тарапқа Форс-мажордың туындағаны туралы
жазбаша мәлімдейді. Егер Тарап он жұмыс
күні ішінде осы Шарт бойынша талап
етілетіндей хабарлама бермесе, онда егер
форс-мажор осындай Тарапқа басқа Тарапқа
хабарламаны жіберуіне кедергі келтіретін
жағдайларды қоспағанда, ол осы Шарттың 8.5
тармағы бойынша өз құқықтарын жоғалтады.
8.5. Форс-мажор әсеріне ұшыраған Тарап оның
салдарларын жою үшін барлық қажетті
шараларды қолданған болса, Тараптың осы
Шарт бойынша өз міндеттерін форс-мажор
салдарынан орындамауы осы Шартты бұзуы
немесе одан шегінуі ретінде қаралмайды.

- события, которые Сторона, добросовестно
выполняющая
свои
обязательства
по
настоящему
Договору, могла предвидеть и преодолеть;
- отсутствие денег или невыполнение
платежей.
8.4. В течение десяти рабочих дней с начала
форс-мажора Сторона, встречающая помехи в
результате форс-мажора в исполнении своих
обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомляет другую Сторону о
возникновении форс-мажора. Если Сторона не
дает
уведомления, как требуется
по
настоящему Договору в течение десяти
рабочих дней, то она теряет свои права по
пункту 8.5.настоящего Договора, кроме
случаев, когда форс-мажор препятствует такой
Стороне направить уведомление другой
Стороне.
8.5.
Невыполнение
Стороной
своих
обязательств по настоящему Договору не
рассматривается
как
нарушение
или
отступление от настоящего Договора, если это
является следствием форс-мажора, при
условии,
что
сторона,
подвергшаяся
воздействию обстоятельств форс- мажора,
предприняла все необходимые меры для
устранения таких последствий.

9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
9.1. Осы Шартты орындау үстінде туындайтын
келіспеушіліктер мен дауларды Тараптар
алдын ала тәртіпте өзара қолайлы шешімдерді
жасау мақсатында қарастырады.
9.2. «Тараптар осы Шарттан немесе оған
байланысты
туындайтын,
келісссөздер
жүргізу арқылы реттеу мүмкін емес барлық
даулар мен келіспеушіліктерді «Алматы
Арбитражы» ЖШС жанындағы Алматы
арбитражында осы арбитраждың регламентіне
сай бір арбитраж мүшесімен, Алматы
қаласында,
Қазақстан
Республикасы
қолданыстағы заңнамасының нормалары мен
тәртібін ұстана отырып қарастыру туралы
келісімге келді.
9.3. Алматы қ. бойынша арбитраждың шешімі
Тараптар үшін қорытынды және орындауға
міндетті болып табылады.
9.4. Тараптар осы Шарттың 9.1. тарауында
көрсетілген
арбитраждық
келісім
Тараптардың азаматтық-құқықтық қарымқатынастарынан туындаған немесе туындауы
мүмкін дауды «Алматы Арбитражы» ЖШС
жанындағы Алматы арбитражының қарауына
беруге
жазбаша
келісімдері
болып
табылатынын растайды.
9.5. Тараптар «Алматы Арбитражы» ЖШС
жанындағы
Алматы
Арбитражының

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Разногласия и споры, возникающие в
процессе выполнения настоящего Договора,
рассматриваются
Сторонами
в
предварительном порядке в целях выработки
взаимоприемлемых решений.
9.2. Стороны пришли к соглашению
рассматривать все споры и разногласия,
возникающие из настоящего Договора или
связанные с ними, которые невозможно
урегулировать путем переговоров, в арбитраже
по г. Алматы при ТОО «Арбитраж Алматы» в
соответствии с Регламентом указанного
арбитража, в составе одного арбитра, в городе
Алматы, с соблюдением норм и порядка,
установленного
действующим
законодательством Республики Казахстан.
9.3. Решение арбитража по г. Алматы является
окончательными и обязательным для Сторон.
9.4. Стороны подтверждают, что указанное в
разделе 9.1. настоящего Договора является
арбитражным соглашением – письменным
соглашением Сторон, о передаче возникшего
или могущего возникнуть из гражданскоправовых отношений спора на рассмотрение в
арбитраж по
г. Алматы при ТОО «Арбитраж Алматы».

Регламентімен жеке
келісетінін растайды.

танысқанын

және 9.5. Стороны подтверждают, что ознакомлены
и согласны с Регламентом Арбитраж Алматы
при ТОО «Арбитраж Алматы» лично.

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
10.1. Шарт стандартты үлгілі нысан болып
табылады және Клиент тарапынан өзгертуге
жатпайды. Шартты Банк қайта қарауы/өзгертуі
мүмкін емес. Бұл ретте, Банк кемінде 15 (он
бес) күнтізбелік күнде Клиенттерге Банктің
ресми веб-сайтында енгізілген өзгерістер
туралы ақпаратты орналастыру жолымен
тиісті өзгерістердің енгізілуі туралы хабардар
етуі қажет.
10.2.
Осымен
Клиент
Банктің
оған
тарифтердің, комиссия мөлшерлерінің өзгеруі,
банктік қызмет көрсетулердің жаңа түрлерінің
пайда болуы туралы Банктің ресми-вебсайтында тиісті ақпаратты орналастыру
жолымен
және/немесе
Банктің
орынжайларында жарнамалық стендтерде
көрнекі ақпаратты орналастыру жолымен
хабарлайтыны жөнінде келіседі.
10.3.Тараптар тарифтердің мөлшері өзгерген
жағдайда, Шартқа тиісті өзгерістер Банктің
орынжайларында жарнамалық стендтерге
көрнекі ақпаратты қайталаумен және/немесе
орналастыру жолымен Банктің ресми вебсайтында ақпаратты тиісінше орналастырған
сәттен бастап енгізілген болып есептелетіні
жөнінде Келісімге келді.
10.4. Осы Шартта тікелей реттелмеген басқа
барлық жағдайда Тараптар ҚР заңнамасын
басшылыққа алады.
10.5. Осы Шартқа қолданылатын құқық
Қазақстан
Республикасының
заңнамасы
болып табылады.
10.6. Борышкер Өтінішті бере отыра,
Кепілгерге мынаған өз келісімін береді:
10.6.1. Кепілгердің кредиттік бюроның
деректер базасына Борышкер, жасалатын
мәміле туралы мәліметтерді, осы Шарт
бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін
орындауға байланысты ақпаратты, Қазақстан
Республикасының кредиттік бюро және несие
тарихын қалыптастыру туралы заңнамасына
сәйкес соларды ұсыну міндетті және/немесе
қажет болуы мүмкін өзге мәліметтерді
ұсынуы;
10.6.2. Кредиттік бюроның Кепілгерге
Борышкер туралы кредиттік есепті ұсынуы;
10.6.3. Кепілгердің үшінші тұлғаларға
(аудиторлық
ұйымдарды,
коллекторлық
ұйымдарды, заңгерлік қызметтер көрсететін
ұйымдарды қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмей), Кепілгер алдында Борышкердің
берешек мөлшері туралы, Борышкер Шарт
бойынша міндеттемелерін орындамаған/тиісті
орындамаған жағдайда, осы Шарттың

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Договор является стандартной типовой
формой и не подлежит изменению со стороны
Клиента.
Договор
может
быть
пересмотрен/изменен Банком. При этом Банк
не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней должен известить Клиентов о внесении
соответствующих
изменений
путем
размещения
информации
о
внесенных
изменениях на официальном веб-сайте Банка.
10.2. Настоящим Клиент выражает согласие на
то, что Банк будет информировать его об
изменении тарифов, размеров комиссии,
появлении новых видов банковских услуг
путем
размещения
соответствующей
информации на официальном веб - сайте Банка
и/или
путем
размещения
наглядной
информации на рекламных стендах в
помещениях Банка.
10.3.Стороны пришли к Соглашению, что в
случае
изменения
размера
тарифов,
соответствующие изменения в Договор
считаются внесенными соответственно с
момента
размещения
информации
на
официальном веб - сайте Банка с
дублированием и/или путем размещения
наглядной информации на рекламных стендах
в помещениях Банка.
10.4. Во всем, что прямо не урегулировано
настоящим
Договором,
Стороны
руководствуются законодательством РК.
10.5. Правом, применимым к настоящему
Договору,
является
законодательство
Республики Казахстан.
10.6.
Должник,
подавая
Заявление,
предоставляет Гаранту свое согласие на:
10.6.1. предоставление Гарантом в базу данных
кредитных бюро сведений о Должнике,
заключаемой сделке, информации, связанной с
исполнением Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, иных сведений,
предоставление которых обязательно и/или
может понадобиться в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о
кредитных бюро и формировании кредитных
историй;
10.6.2. предоставление кредитными бюро
Гаранту кредитного отчета о Должнике;
10.6.3. раскрытие и предоставление Гарантом
третьим лицам (включая, но не ограничиваясь:
аудиторским организациям, коллекторским
организациям, организациям, оказывающим
юридические услуги) любой информации,
необходимой для реализации Гарантом своих

талаптарын бұзумен туындаған, қойылған
және болашақта қойылатын талаптар мен
наразылықтардың сипаты туралы ақпаратты
қоса алғанда, осы Шарт бойынша өз
құқықтары мен міндеттемелерін Кепілгер іске
асыруы үшін қажетті кез келген ақпаратты
ашуы және ұсынуы. .
10.7. Осы Шарттың және Өтініштің мәтінінде
кез келген қайшылықтар болған жағдайда,
Өтініштің ережелері басым күшке ие болады.
10.8. Шарт бойынша Тараптардың кез келгені
Желі бар болған жағдайда және Желі
шеңберінде
берілген
қолданыстағы
Кепілдіктер болмаған жағдайда, Шарттың
үзілуінен кем дегенде 10 (он) күн бұрын екінші
Тарапқа жазбаша түрдегі хабарлама жіберіп,
Шартты мерзімінен бұрын үзуге құқылы.
11. ҚОСЫМШАЛАР
1. Кепілдікті ұсынуға өтініш-сауалнама
2. Кепілдік нысаны
3. Өтеу кестесі

прав и обязанностей по настоящему Договору,
включая
информацию
о
размере
задолженности Должника перед Гарантом, о
характере предъявленных и предъявляемых в
будущем требований и претензий, вызванных
нарушениями условий настоящего Договора, в
случае
неисполнения/ненадлежащего
исполнения Должником обязательств по
Договору.
10.7.
В
случае
наличия
каких-либо
противоречий в тексте настоящего Договора и
Заявления, преимущественную силу будут
иметь положения Заявления.
10.8. Любая из Сторон Договора в случае
наличия Линии и отсутствия действующих
Гарантий, выданных в рамках Линии, вправе
досрочно расторгнуть Договор, направив
другой Стороне письменное уведомление не
менее, чем за 10 (десять) дней до даты
расторжения Договора.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Заявление - анкета на предоставление
Гарантии
2. Форма Гарантии
3. График погашения

Приложение № 1 к Договору
Заявление-анкета на присоединение к Договору о предоставлении банковских гарантий
обеспечения Конкурсной заявки (Договор присоединения) АО «Банк Астаны» и выпуске
Гарантии
г. __________

«_____» ___________ 20___ г.

Настоящим Заявлением _______________________________________________________
(Указывается полное наименование Заявителя)

(далее – Клиент либо Заявитель) принимает на себя все условия и присоединяется к Договору о
предоставлении банковских гарантий обеспечения Конкурсной заявки (Договор присоединения)
АО «Банк Астаны», а также подтверждает, что Клиент получил, прочитал, понял и принял
Договор в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений, все положения Договора в
полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Клиента, и просит предоставить
Гарантию на следующих условиях:
Открыть Кредитную линию на сумму _______________________ тенге, сроком
действия по «____» ___________ 20___ г.


Открыть Кредитную линию на сумму ___________ тенге, сроком действия по «____»
___________ 20___ г. и предоставить Гарантию;




Предоставить Гарантию;

Предоставить Гарантию в рамках действующей
№ ____________________ от «____» ____________ 20___ г.


Кредитной

линии

Условия запрашиваемой Гарантии: /заполняется при обращении за выдачей Гарантии/
1) Заявитель (принципал): _________________________________________________________
БИН: _____________________________________________________________________________
Юридический (фактический) адрес: _________________________________________________
Тел: ______________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
Электронная почта: _______________________________________________________________
Банковские реквизиты Заявителя: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Краткая информация о деятельности Заявителя: ______________________________________
__________________________________________________________________________________
2) В пользу Бенефициара: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Наименование Бенефициара, юридический адрес, БИН, иной идентификационный номер (при наличии такой
информации), используемый для идентификации юрид.лица по законодательству страны его регистрации графа
заполняется на русском языке или на иностранном языке в случае выпуска международной гарантии)

Банк Бенефициара, номер счета: ____________________________________________________
3) Просит Вас предоставить бланковую банковскую гарантию для участия в открытом
Конкурсе/Тендере на следующих условиях:

Вид гарантии
 прямая
 контр - гарантия
На сумму _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Сумма указывается цифрами и прописью,
указывается валюта, в которой запрашивается гарантия)

Сроком по «___» _______________________ 20___ г._____________________________________
(Указывается дата или наступление события)

Способ выпуска гарантии/контр – гарантии
 на фирменном бланке Банка

 SWIFT, telex

Банк Гарант: ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Наименование и реквизиты Банка. Заполняется при запросе контр – гарантии)

Первичные условия гарантии: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Реквизиты Контракта, сумма, суть гарантии, иные существенные условия.
Заполняется при запросе контр – гарантии)

4) Условия обеспечиваемого обязательства:

 Открытый Конкурс/Тендер: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Наименование Конкурса/Тендера, вид закупаемых товаров/работ/услуг, общая стоимость)

Лот № __________________ на сумму _________________________________________________
Лот № __________________ на сумму _________________________________________________
Лот № __________________ на сумму _________________________________________________
(Указываются Лоты, в которых Заявитель намерен принять участие, а также стоимость приобретаемых
товаров работ услуг по конкретному Лоту. Графы «Лоты» могут не заполняться, если Конкурс/Тендер на
разделен на Лоты.)

На сумму _________________________________________________________________________
(Указывается общая сумма приобретаемых товаров/работ/услуг (сумма Конкурса/Тендера)

Контракт: ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Наименование, номер, дата заключения, общая сумма срок Контракта, его предмет, если из наименования не
понятен Предмет Контракта)

5) Настоящим предоставляем АО «Банк Астаны» право на изъятие денег путем прямого
дебетования с любых банковских счетов Заявителя, открытых, у Гаранта, в том числе сумм
комиссий, суммы задолженности, штрафных санкций и пр. Настоящее Заявление является
документом, подтверждающим согласие Должника на прямое дебетование Гарантом денег со
счетов Должника, открытых у Гаранта, в период действия Договора.
6) Прочее: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Указывается иная необходимая информация, не нашедшая отражение выше)

Настоящим Заявитель предоставляет АО «Банк Астаны» право, в случае неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате комиссии или любых иных платежей
по Договору, в безусловном и бесспорном (безакцептном) порядке изъять (списать) деньги с
любых счетов Заявителя любым не запрещенным законодательством Республики Казахстан

способом: путем изъятия денег со счетов Заявителя, открытых у Гаранта, путем прямого
дебетования банковских счетов
и/или предъявления в банки и/или организации,
осуществляющие отдельные виды банковских операций, как на территории Республики
Казахстан, так и за ее пределами, платежных или иных документов об изъятии (списании) денег
со счетов Заявителя, не требующих для их исполнения акцепта Заявителя.
Заявитель настоящим выражает свое согласие, что для подтверждения указанного права
АО «Банк Астаны», последнему достаточно предъявить оригинал или нотариально заверенную
копию настоящего Заявления.
___________________________ _________________________
Руководитель:
(Ф.И.О.)
(Подпись)
М.П.
___________________________ _________________________
Главный бухгалтер:
(Ф.И.О.)

(Подпись)

Отметка АО «Банк Астаны» о принятии Заявления:
«___»______________ 20___ г.
_____________________________________________________________ ________________
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(Подпись)

Условия открытия Кредитной линии, одобренные Банком:
/заполняется при открытии Кредитной линии/
Сумма ______________________________ тенге, срок по «___» ________________ 20___ г.
«___»______________ 20___ г.
_____________________________________________________________ ________________
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(Подпись)

Отметка об акцепте АО «Банк Астаны» Заявления:
/заполняется при выдаче Гарантии/
«___»______________ 20___ г.
______________________________________________________________ ________________
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(Подпись)

Отметка об отказе в акцепте АО «Банк Астаны» Заявления:
/заполняется при отказе в предоставлении Гарантии/
«___»______________ 20___г.
_______________________________________________________________ ________________
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица)
(Подпись)

Шартқа №1 Қосымша
«Астана Банкі» АҚ Конкурстық өтінімін қамтамасыз етудің банктік кепілдігін беру және
Кепілдікті шығару туралы Шартқа (Қосылу шарты) қосылуға өтініш-сауалнама
__________қ.

«_____» ___________ 20___ ж.

Осы Өтінішпен ___________________________________________
(Указывается полное наименование Заявителя)

(бұдан әрі – Клиент немесе Өтініш беруші) «Астана Банкі» АҚ Конкурстық өтінімін қамтамасыз
етудің банктік кепілдігін беру туралы Шартқа (Қосыл шарты) қосылады және өзіне барлық
талаптарды қабылдайды, сондай-ақ, Клиенттің Шартты толық көлемде, қандай да бір
ескертулерсіз және қарсылықтарсыз алғанын, оқығанын, түсінгенін және қабылдағанын,
Шарттың барлық ережелері толық деңгейде Клиенттің мүдделері мен қалауына сәйкес келетінін
растайды және Келесі талаптармен Кепілдікті беруін сұрайды:
___________ теңге сомасында, жарамдылық мерзімі _______________ж. «__» _______
дейінгі Несие желісін ашу
 ___________ теңге сомасында, жарамдылық мерзімі ____________ ж. «__» __________
дейінгі Несие желісін ашу және Кепілдік беру;




Кепілдік беру;



__________ж. «__» ___________ Ашылған Несие желісі бойынша Кепілдік беру;

Сұратылған Кепілдіктің шарттары: /Кепілдікті алу үшін жүгіну кезінде толтырылады/
1)

Өтініш беруші (принципал): _________________________________________________

БСН: _____________________________
Заңды (нақты) мекенжайы: ________________________________________________________
Тел: ______________________________________________________________________________
Факс: ____________________________________________________________________________
Электронды пошта: _______________________________________________________________
Өтініш берушінің банктік деректемелері: ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Өтініш берушінің қызметі туралы қысқаша ақпарат: __________________________________
__________________________________________________________________________________
2)
Бенефициардың пайдасына: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Бенефициардың атауы, заңды мекенжайы, БСН, оны тіркеу елінің заңнамасы бойынша заңды тұлғаны
сәйкестендіру үшін пайдаланылатын, өзге сәйкестендіру нөмірі (осындай ақпарат болған кезде) , баған орыс
тілінде немесе халықаралық кепілдікті шығарған жағдайда шетел тілінде толтырылады)

Бенефициар Банкі, шот нөмірі: _____________________________________________________
3)
Сізден келесі жағдайларда ашық Конкурсқа/Тендерге қатысу үшін бланктік банктік
кепілдікті ұсынуды сұрайды

Кепілдік түрі
 тікелей
 контр - кепілдік
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________сомасына
(Сома санмен және жазбаша көрсетіледі, кепілдік сұратылған валюта көрсетіледі)

________________________________________

________ж. «__» __________ мерзіміне

(Күні немесе оқиғаның орын алуы көрсетіледі)

Кепілдікті/контр – кепілдікті шығару тәсілі
 Банктің фирмалық бланкінде

 SWIFT, telex

Банк Кепілгер: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Банктің атауы және деректемелері. Контр – кепілдікті сұратқан кезде толтырылады)

Кепілдіктің бастапқы талаптары: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Келісімшарт деректемелері, сомасы, кепілдік мәні, өзге елеулі талаптар. Контр – кепілдікті сұратқан кезде
толтырылады)

4)

Қамтамасыз етілетін міндеттеме талаптары:

 Ашық Конкурс/Тендер: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Конкурс/Тендер атауы, сатып алынатын тауарлар/жұмыстар/көрсетілетін қызметтер түрі, жалпы құны)

________________________________________________ сомасына №__________________ лот
________________________________________________ сомасына №__________________ лот
________________________________________________ сомасына №__________________ лот
(Өтініш беруші соларға қатысуға ниет білдірген лоттар, сонымен бірге нақты Лот бойынша сатып алынатын
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер құны көрсетіледі «Лоттар» бағаны, егер Конкурс/Тендер
Лоттарға бөлінсе, толтырылмауы мүмкін)

_________________________________________________________________________сомасына
(Сатып алынатын тауарлардың/жұмыстардың/көрсетілетін қызметтердің жалпы сомасы көрсетіледі
Конкурс/Тендер сомасы)

Келісімшарт:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Атауы, нөмірі, жасалған күні, жалпы сомасы, Келісімшарт мерзімі, егер атауынан Келісімшарт Мәні түсінікті
болмаса, оның мәні)

5) Осымен «Астана Банкі» АҚ-ға Кепілгерден ашылған, Өтініш бершінің кез келген банктік
шоттарынан, соның ішінде комиссия сомасын, берешек сомасын, айыппұл санкцияларын және
т.б. тікелей дебеттеу жолымен ақшаны алуға құқығын береміз. Осы Өтініш Шарттың әрекет
еткен кезеңінде Кепілгерде ашылған, Борышкердің шоттарынан ақшаны Кепілгердің тікелей
дебеттеуіне Борышкердің келісімін растайтын құжат болып табылады.
6) Басқасы: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Жоғарыда көрініс таппаған, өзге қажетті ақпарат көрсетіледі)

Осымен Өтініш беруші «Астана Банкі» АҚ-на, Шарт бойынша комиссияны немесе кез келген
өзге төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісті орындамаған
жағдайда, сөзсіз және даусыз (акцептісіз) тәртіпте Қазақстан Республикасының заңнамасымен
тыйым салынбаған кез келген тәсілмен Өтініш берушінің кез келген шоттарынан ақшаны алуға
(есептен шығаруға) құқығын ұсынады: Кепілгерде ашылған, Өтініш берушінің шоттарынан
банктік шоттарын тікелей дебеттеу және/немесе Қазақстан Республикасының аумағында да,
оның шегінен тысқары жерде де, соларды орындау үшін Өтініш берушінің акцептін талап
етпейтін, Өтініш берушінің шоттарынан ақшаны алып қою (есептен шығару) туралы төлем
немесе өзге құжаттарды талап ету арқылы ақшаны алу жолымен.
Өтініш беруші осымен «Астана Банкі» АҚ көрсетілген құқығын растау үшін соңғысына осы
Өтініштің түпнұсқасын немесе нотариалдық куәландырылған көшірмесін ұсыну жеткілікті
екендігіне өз келісімін білдіреді.
Басшы:

__________________________

_________________________

(Т.А.Ә)
Бас бухгалтер:

__________________________
(Т.А.Ә)

(Қолы)
М.О.
________________________
(Қолы)

"Астана Банкі" АҚ Өтінішті қабылдауы туралы белгісі
«___»__________20___ ж.
_____________________________________________________
(Уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ)

___________________
(Қолы)

Банк мақұлдаған Желіні ашу шарттары:
/несие желісі ашылған жағдайда толтырылады/
_________________теңге сомасында, мерзімі __________________ж. «___» ________ дейін
«___»______________ 20___ ж.
_____________________________________________________
(Уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ)

___________________
(Қолы)

"Астана Банкі" АҚ Өтінішті акцептілеуі туралы белгісі:
/кепілдікті берген жағдайда толтырылады/
«___»______________20___ ж.
_____________________________________________________
(Уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ)

___________________
(Қолы)

"Астана Банкі" АҚ Өтінішті қабыл алмауы туралы белгісі:
/кепілдікті беруден бас тартқан жағдайда толтырылады/
«___»______________20___ ж.
_____________________________________________________
(Уәкілетті тұлғаның лауазымы, ТАӘ)

___________________
(Қолы)

Приложение № 2 к Договору
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №_______
(для участия в тендере)
Гарант: АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, микрорайон Коктем-2,
дом 22.
Кому: _______________________________________________________________ (Бенефициар)
(наименование и реквизиты организатора закупок)
г._________________

«___»______________ ________ г.

Мы были проинформированы, что _________________ (наименование и юр.адрес
потенциального поставщика), в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в конкурсе по
закупке
____________________________________________________,
организованном
_________________________________ (наименование организатора закупок) и готов
осуществить поставку (выполнить работу, оказать услугу) ______________ (наименование и
объем товаров, работ и услуг) на общую сумму __________(______________)_______.
Конкурсной документацией № __ от «___»__________ г. по проведению вышеназванного
конкурса предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения конкурсной
заявки в виде банковской гарантии.
В связи с этим мы, АО «Банк Астаны», Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,
микрорайон Коктем-2, дом 22, настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить
Вам
по
Вашему
требованию
сумму,
равную
__________________________________________________________________________________
_
(сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик:
- отозвал либо изменил и (или) дополнил заявку на участие в конкурсе после истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе;
- признанный участником конкурса, не представил в установленный срок либо отозвал свое
конкурсное ценовое предложение;
- определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора о
государственных закупках;
- заключив договор о государственных закупках, не исполнил либо несвоевременно
исполнил требования, установленные конкурсной документацией, о внесении и (или)
сроках внесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках.
Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с
конкурсными заявками.
Данное гарантийное обязательство действует до окончательного срока действия
конкурсной заявки Поставщика на участие в конкурсе и истекает полностью и автоматически,
независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет, если Ваше письменное
требование не будет получено нами к _____________ г.
Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством,
регулируются законодательством Республики Казахстан.
Обязательства Поставщика перед АО «Банк Астаны» обеспечены способами,
предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
_____________________________________________
__________
Должность, ФИО руководителя Банка/Филиала Банка
подпись
_____________________________________________
__________
Должность, ФИО главного бухгалтера Банка/Филиала Банка
подпись
МП

Шартқа №2 Қосымша
№_______КЕПІЛДІ МІНДЕТТЕМЕ
(тендерге қатысу үшін)
Кепілгер: «Астана Банкі» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Көктем-2 шағын
ауданы, 22-үй.
Кімге: _______________________________________________________________ (Бенефициар)
(сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)
_________________қ.

«___»______________ ________ ж.

Біз, _________________ (әлеуетті өнім берушінің атауы мен заңды мекенжайы), бұдан әрі
"Өнім беруші", _________________________________ (сатып алуды ұйымдастырушының
атауы) ұйымдастырған, ____________________________________________________ сатып алу
бойынша конкурсқа қатысатынын және ______________ (тауарларды, жұмыстардың және
көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі) жеткізуге (жұмысты орындауға, қызметті
көрсетуге жалпы сомасы __________(______________)_______ дайын екендігі жөнінде хабардар
болдық.
«___»__________ ж. № __ конкурстық комиссия жоғарыда аталған конкурсты жүргізу
бойынша әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз
етуін енгізуін көздеген.
Соған байланысты, «Астана Банкі» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., 2Көктем шағын ауданы, 22-үй, осымен өзімізге Сіздің талабыңыз бойынша
__________________________________________________________________________________
_ тең соманы
(сомасы санмен және жазбаша)
Сіздің төлемге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:
- Конкурсқа қатысуға өтінімді берудің соңғы мерзімі аяқталған соң конкурсқа қатысуға
өтінімді кері қайтарғаны немесе өзгерткені және (немесе) толықтырғаны;
- Конкурсқа қатысушы болып танылған белгіленген мерзімде өзінің конкурстық баға
ұсынысын ұсынбағаны немесе кері қайтарғаны;
- конкурс жеңімпазы болып анықталған мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасудан
жалтарғаны;
- мемлекеттік сатып алу туралы шартты жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген,
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы және
(немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамағаны немесе уақтылы
орындамағаны жөнінде жазбаша растауын, және Сіздің төлемге жазбаша талабыңызды
алғанда Сізге төлеу бойынша қайтарымсыз міндеттемені өзімізге қабылдаймыз.
Осы кепілді міндеттеме конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашқан күннен бастап
күшіне енеді.
Осы кепілді міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға арналған конкурстық өтінімнің
әрекет етуінің соңғы мерзіміне дейін қолданыста болады және егер Сіздің жазбаша талапты біз
_____________ ж. қарай алмасақ, осы құжат бізге қайтарылуына немесе қайтарылмауына
қарамастан, толық және автоматты аяқталады.
Осы кепілді міндеттемеге байланысты пайда болатын барлық құқықтар мен міндеттер
Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
«Астана Банкі» АҚ алдында Өнім берушінің міндеттемелері Қазақстан Республикасының
заңнамасымен көзделген тәсілдермен қамтамасыз етілген.
_____________________________________________
__________
Банктің/Банк Филиалының басшысының лауазымы, Т.А.Ә.
қолы
_____________________________________________
__________
Банктің/Банк Филиалының бас бухгалтерінің лауазымы, Т.А.Ә.
қолы
М.О.

Приложение №3 к Договору
Шартқа №3 Қосымша
«__» ______________ ж. № ______________ «Астана Банкі» АҚ Конкурстық өтінімін
қамтамасыз етудің банктік кепілдігін беру және Кепілдікті шығару туралы Шартқа
(Қосылу шарты) қосылуға өтініш-сауалнама бойынша кепілдік бергені үшін комиссияны
өтеу кестесі (тәуекелдер үшін комиссиялар)/
График погашения комиссии за предоставление Гарантии (комиссии за риски),
согласно Заявлению-анкете на присоединение к Договору о предоставлении
банковских гарантий обеспечения Конкурсной заявки (Договор присоединения)
АО «Банк Астаны» и выпуске Гарантии
№ ______________ от «__» ______________ г.

Өтеу валютасы: теңге
Валюта погашения: тенге

№

Өтеу күні/ Дата погашения

Комиссия сомасы/ Сумма
комиссии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Барлығы/ Итого:

КЕПІЛГЕР/ ГАРАНТ:
«Астана Банкі» АҚ/АО «Банк Астаны»

БОРЫШКЕР/ ДОЛЖНИК:
__________________________

________________________
/_______________________ /
МО/МП

________________________
/_______________________ /
МО/МП

