
«Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын 

сапа» сыйлығын алуға арналған конкурс және 

«Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрме-

конкурсы туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2006 жылғы 9 қазандағы № 194 

Жарлығы; 

«Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы;

«Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын 

сапа" сыйлығын алуға арналған конкурсқа 

қатысушылардың материалдарын ресімдеу, ұсыну 

және алдын ала бағалау ережесін және "Қазақстанның 

үздік тауары" өңірлік және республикалық көрме-

конкурстарына ұсынылатын материалдар мен өнімді 

ресімдеу, ұсыну және алдын ала сараптамалық 

бағалау ережесін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі  

№ 1167 Қаулысы.

Конкурстардың нормативтік құқықтық базасы



Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 

9 қазандағы № 194 Жарлығы

1. Жыл сайынғы өткізу белгіленді:

✓ Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Алтын сапа» сыйлығын алуға 

арналған байқау;

✓ «Қазақстанның үздік тауары» 

республикалық көрме-байқауы.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің 

«Алтын сапа» сыйлығының лауреаты 

атағын және «Қазақстанның үздік тауары» 

республикалық көрме-конкурсының 

дипломанты атағын беру жөніндегі 

комиссия құрылды (құрамы қоса беріледі). 



Бекітілді: 

1) Қазақстан Республикасы Президентiнiң 

"Алтын сапа" сыйлығын алуға арналған конкурс 

өткiзу және лауреат атағын беру ҚАҒИДАЛАРЫ

2) "Қазақстанның үздік тауары" республикалық 

көрме-конкурсын өткізу және дипломант атағын 

беру ҚАҒИДАЛАРЫ;

3) Қазақстан Республикасы Президентінің

"Алтын сапа" сыйлығының лауреаты атағын және

"Қазақстанның үздік тауары" республикалық

көрме-конкурсының дипломанты атағын беру 

жөніндегі комиссия туралы ЕРЕЖЕ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 9 қазандағы 

№ 194 Жарлығы



5. ҚР Үкіметіне бекіту тапсырылды:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын

алуға арналған конкурсқа қатысушылардың материалдарын ресімдеу,

ұсыну және алдын ала бағалау қағидалары;

2) "Қазақстанның үздік тауары" өңірлік және республикалық көрме-

конкурстарына ұсынылатын материалдар мен өнімді ресімдеу, ұсыну

және алдын ала сараптамалық бағалау қағидалары.

6. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 

Президентінің Әкімшілігіне жүктелген. 



1. Президент Әкімшілігінің Басшысы-төраға 

2. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының (келісім бойынша) орынбасары 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Департамент директоры (келісім 

бойынша) – Хатшы

4. Комиссия мүшелері: 

5. Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі

7. "Қазақстан машина жасаушылар одағы" заңды тұлғалар бірлестігінің басқарма төрағасы 

(келісім бойынша)

8. "Қазақстан тауар өндірушілері мен экспорттаушылар одағы" республикалық заңды тұлғалар 

бірлестігінің вице-президенті" (келісім бойынша)

9. "Қазақстанның құрылыс салушылар қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігінің президенті 

(келісім бойынша)

10. "Қазақстан астық одағы" заңды тұлғалар бірлестігінің президенті (келісім бойынша)

11. "Қазақстанның тағам кәсіпорындары одағы" заңды тұлғалар бірлестігінің президенті (келісім 

бойынша)

12. "Қазақстан сүт одағы" қоғамдық бірлестігі басқармасының тең төрағасы (келісім бойынша)

13. "Тау-кен өндіруші және тау-кен металлургиялық кәсіпорындардың республикалық 

қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігінің атқарушы директоры (келісім бойынша)

14. "KAZENERGY" мұнай-газ және энергетикалық кешен ұйымдарының қазақстандық 

қауымдастығының төрағасы (келісім бойынша)

15. "Тұтынушылардың ұлттық лигасы" республикалық қоғамдық бірлестігінің президенті (келісім 

бойынша)

16. "Қазақстан құс шаруашылығы одағы" заңды тұлғалар бірлестігінің президенті (келісім 

бойынша)

17. "Қазақстанның картоп өсірушілері мен көкөніс өсірушілері қауымдастығы" заңды тұлғалар 

бірлестігінің төрағасы (келісім бойынша)

Комиссия ҚҰРАМЫ



Қазақстан Республикасы 

Президентiнiң "Алтын сапа" сыйлығын 

алуға арналған конкурс өткiзу және 

лауреат атағын беру ҚАҒИДАЛАРЫ

(Қазақстан Республикасы Президентінің 2006 жылғы 

9 қазандағы № 194 Жарлығы)



1. Қазақстан Республикасы Президентiнiң "Алтын

сапа" сыйлығы өнiмнiң және/немесе көрсетілетін

қызметтердiң сапасы саласында ұйымның елеулі

нәтижелерге қол жеткiзгенi үшiн, олардың

қауiпсiздiгiн қамтамасыз еткені, сондай-ақ ұйымның

сапаны басқарудың тиiмдiлiгi жоғары әдiстерiн

енгiзгенi үшiн конкурстық негiзде жыл сайын

берiледi.

Сыйлық лауреат атағына ие болған конкурсқа

қатысушыларға конкурстың эмблемасын, лауреаттар

дипломдарын және ақшалай сыйақыны берудi

көздейді.

Ақшалай сыйақы мөлшері 450 (төрт жүз елу)

айлық есептік көрсеткішті құрайды.



Сыйлық алуға Қазақстан Республикасының аумағында 

тауарлар өндірумен (қару-жарақ пен әскери техника 

өндіруді қоспағанда), қызметтер көрсетумен айналысатын 

жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үміткер бола 

алады.

Мемлекеттің қатысу үлесі 50%-дан асатын ұйымдар, 

сондай-ақ өздеріне қатысты оңалту және банкроттық 

туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген рәсімдерді жүзеге асыру туралы шешімдер 

белгіленген тәртіппен қабылданған ұйымдар конкурсқа 

қатысуға жіберілмейді.



Конкурсқа қатысушылар Комиссияға кемiнде үш жыл кезеңде шығарылатын 

өнiмнiң немесе көрсетiлетiн қызметтiң жоғары сапасын растауға тиiс. 

Ұйымдар конкурсқа мынадай номинациялар бойынша қатысады:

"Өндiрiстiк 
мақсаттағы үздiк 

кәсiпорын"

шағын кәсіпкерлік 
субъектісі

орта кәсіпкерлік 
субъектісі

ірі кәсіпкерлік 
субъектісі

Қызметтер көрсететiн 
үздiк кәсiпорын

шағын кәсіпкерлік 
субъектісі

орта кәсіпкерлік 
субъектісі

ірі кәсіпкерлік 
субъектісі

Халық тұтынатын 
тауарларды шығаратын 

үздiк кәсiпорын

шағын кәсіпкерлік 
субъектісі

орта кәсіпкерлік 
субъектісі

ірі кәсіпкерлік 
субъектісі

Азық-түлік тауарларын
және/немесе ауыл

шаруашылығы өнімдерін
шығаратын үздік 

кәсіпорын

шағын кәсіпкерлік 
субъектісі

орта кәсіпкерлік 
субъектісі

ірі кәсіпкерлік 
субъектісі

Конкурста "Үздік индустриялық жоба", "Үздік инновациялық 

жоба" арнайы сыйлықтары тағайындалады.



Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы сыйлық алуға арналған конкурсты 

ұйымдастырушы болып табылады.

Сыйлықты белгілі бір номинацияда алғаннан кейін төрт 

жыл бойы оны алуға қайта ұсынуға жол берілмейді.

Конкурсты ұйымдастырушы жыл сайын ағымдағы 

жылғы ақпанда осы конкурсты өткiзу туралы 

бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлайды. 

Конкурсқа қатысуға ниет бiлдiрген ұйымдар Қазақстан

Республикасының Yкiметi бекiтетін Қазақстан

Республикасы Президентiнiң "Алтын сапа" сыйлығын

алуға арналған конкурсқа қатысушылардың

материалдарын ресiмдеу, ұсыну және алдын ала

бағалау қағидаларына сәйкес материалдарды

ресiмдейдi және конкурсты ұйымдастырушыға

бередi.



10. Конкурс төрт кезеңмен өткізіледі:

1. бірінші кезеңде конкурсты 
ұйымдастырушы конкурсқа 

қатысуға өтінімдер 
қабылдауды және 

материалдарды алдын ала 
бағалауды жүзеге асырады;

2. екінші кезеңде конкурсты 
ұйымдастырушы конкурсқа 

қатысушылардың материалдарын 
және осы материалдар бойынша 

алдын ала қорытындыны 
республикалық конкурсты 

ұйымдастырушының шешімімен 
құрылған сараптамалық топтың 

қарауына береді. 

Республикалық конкурсты 
ұйымдастырушының шешімімен 

құрылған сараптамалық топ 
конкурстың үшінші кезеңіне 

қатысуы үшін конкурс 
финалистерін (төрт номинацияда 
үш санаттан үшеу және арнайы 

сыйлықта екі-екіден) айқындайды;



3. үшінші кезеңде 
республикалық 

конкурсты 
ұйымдастырушының 
шешімімен құрылған 

сараптамалық топ 
кәсіпорындарға барып 

финалистерді 
бағалауды жүргізеді;

4. төртінші кезеңде конкурсты 
ұйымдастырушы жергілікті жерлерде 

материалдарды сараптамалық бағалау 
және сараптау нәтижелерімен бірге 

конкурс финалистерінің (төрт 
номинацияда үш санаттан үшеу және 

арнайы сыйлықта екі-екіден) 
материалдарын Комиссияның қарауына 

ұсынады.

Комиссия ұсынылған материалдардың 
негiзiнде жеңімпаздарды айқындайды 

және конкурсқа қатысушыларға сыйлық 
лауреаттары атағын беру туралы шешiм 

қабылдайды.



Конкурс жеңiмпаздарын марапаттау рәсiмi 

жыл сайын салтанатты түрде өткiзiледi. 

Конкурс женімпаздарын марапаттау рәсімін 

өткізу күні мен орны Қазақстан 

Республикасы Президенті Әкімшілігімен 

келісу бойынша айқындалады.

Сыйлық лауреаты атағына ие болған 

конкурсқа қатысушыларға тиістi диплом, 

конкурстың эмблемасы және ақшалай 

сыйақы табыс етіледі.

Сыйлық лауреаттары атағына ие болған 

конкурсқа қатысушылардың тiзiмi бұқаралық 

ақпарат құралдарында жарияланады.



Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығының лауреаты 

атағын және "Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-

конкурсының дипломанты атағын беру жөніндегі комиссия туралы ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығының лауреаты

атағын және "Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсының

дипломанты атағын беру жөніндегі комиссия (бұдан әрі - Комиссия) Қазақстан

Республикасы Президентінің жанындағы консультативті-кенесші орган болып

табылады және мемлекеттік басқару органдарының басшыларынан, сапаны

басқару саласындағы жетекші мамандардан, қоғамдық бірлестіктердің өкілдерінен

құралады.

Комиссияның құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

2. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын,

заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін және Қазақстан

Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін, сондай-ақ осы ережені

басшылыққа алады.

2. Комиссияның міндеттері мен құқықтары:

3. Комиссияның міндеттері:

1) Қазақстан Республикасы Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын және

"Қазақстанның үздік тауары" республикалық көрме-конкурсының дипломанты

атағын алуға арналған конкурстарға (бұдан әрі - конкурстар) қатысу үшін өтінімдер

берген қатысушылардың материалдарын қарау;

2) конкурстарға қатысушыларға баға беру және үміткерлерді іріктеу;

3) конкурстардың лауреаттарын және дипломанттарын анықтау.



4. Комиссия өз міндеттеріне сәйкес:

1) мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен, сондай-ақ қоғамдық 

бірлестіктермен өзара іс-қимыл жасасуға;

2) Комиссияның жұмыс органынан Комиссия міндеттерін іске асыру үшін қажетті 

қосымша материалдарды сұратуға және алуға;

3) Комиссияға жүктелген міндеттерді жүзеге асыру үшін қажетті өзге де құқықтарға 

ие.

3. Комиссия қызметін ұйымдастыру

5. Комиссияның құрамына:

1) Комиссия төрағасы;

2) Комиссия төрағасының орынбасары;

3) Комиссия хатшысы;

4) Комиссия мүшелері кіреді.

6. Комиссия төрағасы оның қызметін басқарады, отырыстарға төрағалық етеді, оның 

жұмысын жоспарлайды, оның шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды 

жүзеге асырады. Комиссия төрағасы болмаған кезде оның функцияларын 

орынбасары орындайды.

Эмблемалардың нысандарын және конкурстардың дипломдарын сипаттамаларымен

қоса Комиссия төрағасы бекітеді.



7. Комиссияның хатшысы жұмыс органы дайындаған құжаттар мен 

материалдарды Комиссияның мүшелеріне қарауға ұсынады.

8. Комиссияның жұмыс органы болып табылатын Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасына мынадай функциялар 

жүктеледі:      

1) конкурстардың өткізілу мерзімі мен шарттары туралы бұқаралық ақпарат

құралдары және жұмыс органының ресми веб-сайты арқылы хабарлау;

2) конкурстарға қатысушылардан келіп түсетін материалдарды қабылдау және

конкурстарға одан әрі қатысу үшін ұйымдарды іріктеу;

3) сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі сарапшы-аудиторлар

мен тиісті білім саласындағы мамандарды, сондай-ақ құрылатын

сараптамалық топтарды тарта отырып, келіп түскен материалдарды

сараптауды қоса алғанда, оларды алдын ала қарау;

4) Комиссия отырыстарын дайындау және ұйымдастыру;

5) конкурстардың жеңімпаздарын марапаттау рәсімін ұйымдастыру;

6) конкурстар жеңімпаздарының тәжірибесін таратуға жәрдемдесу;

7) оқыту семинарларын және вебинарлар өткізу арқылы әлеуетті қатысушылар

үшін конкурстар өлшемшарттары бойынша оқытуды ұйымдастыру;

8) сарапшылар тізілімін жүргізу;

9) конкурстарды ақпараттық сүйемелдеу және әлеуметтік желілерде сапа

идеясын насихаттау;

10) өңірлік және республикалық конкурстардың сараптамалық топтарын құру;

11) кәсіпорындарға бару арқылы финалистерді бағалауды жүргізу.



Комиссия жыл сайын конкурстарды ұйымдастыру және өткізу 

жөніндегі тиісті жылға арналған іс-шаралар жоспарын айқындайды 

және бекітеді.

Комиссия отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жарты жылда 

кемінде бір рет өткізіледі.

Атақ беру туралы түпкілікті шешім ашық дауыс беру жолымен 

қабылданады және егер ол үшін Комиссия мүшелерінің жалпы 

санының көпшілік дауысы берілсе, қабылданды деп саналады.

Дауыстар тең бөлінген жағдайда, төраға дауыс берген шешім 

қабылданды деп саналады.

Шешім отырыстың хаттамасымен ресімделеді және оған 

Комиссияның шешімі ресми басылымда жарияланады.



Конкурстар материалдарында қамтылған және жергілікті жерлердегі сараптама 

барысында алынған ақпарат жасырын болып табылады және конкурсантты бағалаудан 

басқа өзге де мақсаттар үшін оның жазбаша келісімінсіз пайдаланылмайды.

Комиссияның қызметін тоқтату туралы шешімді Қазақстан Республикасының Президенті 

қабылдайды.



Қазақстан Республикасы 

Президентінің "Алтын сапа" сыйлығын 

алуға арналған конкурсқа 

қатысушылардың материалдарын 

ресімдеу, ұсыну және алдын ала 

бағалау қағидалары

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі 

№ 1167 Қаулысы.



1-кезең:

Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру қажет:

немесе

www.altynsapa.kz сайтында 
электронды нұсқада

ӨКП-ге қағаз нұсқасда

жыл сайын 1 шілдеге дейінгі мерзімде қосымшаға сәйкес

http://www.altynsapa.kz/


2-кезең

осы Қағидаларға 2-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша 

толтырылған сауалнама-

декларацияны толтыру қажет

5-кезең

3-кезең

конкурсқа қатысушының өз қызметінің 

және сапа саласындағы нақты 

нәтижелерінің деңгейін өзіндік 

бағалауды білдіретін А4 пішіміндегі 38 

парақтан аспайтын есебін;

4-кезең

есепке қосымшаны (диаграммалар, 

графиктер, кестелер, құжаттардың 

көшірмелері) – А4 пішіміндегі 30 

парақтан аспайды;

6-кезең
конкурсты 

ұйымдастырушы 

белгілеген нысан 

бойынша өлшемшарттар 

көрсеткіштері негізінде 

толтырылған конкурсқа 

қатысушының сапа 

саласындағы қызметін 

өзін-өзі бағалау бойынша 

сауалнаманы;

заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы куәліктің 

көшірмесін, мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы анықтаманы;



Конкурсқа қатысушының есебі мыналардан тұруға тиіс:

✓ конкурсқа қатысушы қызметіне қысқаша шолу;

✓ Қазақстан Республикасының Президенті сыйлығының 

моделіне сәйкес белгіленген өзіндік бағалау 

өлшемшарттарының сипаты.

Көлемі А4 пішіміндегі 6 парақтан аспайтын қысқаша шолуда мыналар 

қамтылуға тиіс:

➢ конкурсқа қатысушының тарихы;

➢ өнімнің (қызметтердің) негізгі түрлерінің сипаты;

➢ ұйымдық құрылымы;

➢ өнімнің (қызметтердің) сапасына қойылатын негізгі талаптар; 

➢ өнімді өткізетін негізгі нарықтар немесе көрсетілген қызметтер туралы 

ақпарат (өңірлік, республикалық, халықаралық);

➢ өнімді (қызметтерді) негізгі тұтынушылардың сипаттамасы;

➢ осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша негізгі 

көрсеткіштер туралы ақпарат;

➢ конкурсқа қатысушының маңыздылығын білдіретін өзге ақпарат.



Конкурстың барлық кезеңдері қатысуға өтінім беруден бастап, 
марапаттау рәсіміне дейін құпиялылыққа кепілдік береді.

Өңірлер мен номинациялар бойынша қатысушылар 
тізіміконкурстың ресми сайтында қолжетімді.

http://altynsapa.kz

Толық емес құжаттар жиынтығымен өтінім берген кәсіпкерлік
субъектілері конкурсқа қатысушылардың тізіміне енгізілмейді.



Материалдарды алдын ала бағалау тәртібі

8. Ұсынылған материалдарға алдын ала бағалау 

жүргізу:

➢ конкурсқа қатысушылардың материалдарына және 

қызметіне жергілікті жерлерде алдын ала бағалау 

жүргізуді;

➢ конкурс ұйымдастырушысы сараптамалық тобының 

конкурсқа қатысушылардың материалдарын алдын ала 

бағалауын және олар бойынша алдын ала қорытынды 

дайындауын қамтиды.

➢ Конкурсқа қатысушылардың материалдары мен қызметіне жергілікті жерлерде 

алдын ала бағалау жүргізу үшін конкурсты ұйымдастырушының шешімімен 

сапа менеджменті жүйелерін сертификаттау жөніндегі сарапшы-аудиторлар 

мен тиісті білім саласындағы мамандар, сондай-ақ қоғамдық бірлестіктердің, 

жергілікті атқарушы органдардың өкілдері арасынан сараптамалық топтар 

құрылады.



➢ Конкурсқа қатысушылардың материалдары мен 

қызметін жсараптамалық топтар конкурсты 

ұйымдастырушы бекіткен кестеге ергілікті жерлерде 

алдын ала бағалауды сәйкес жүзеге асырады.

Конкурсқа қатысушылардың материалдары мен қызметін жергілікті жерлерде 

алдын ала бағалау нәтижелері бойынша сараптамалық топтар өңірлерде осы 

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес сараптамалық қорытындыны жасайды және 

осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес балл түрінде баға қояды.

Сараптамалық топтардың жергілікті жерлердегі сандық 

құрамы 3 (үш) адамнан кем болмауға тиіс.



➢ Сараптамалық топтар жергілікті жерлерде конкурсқа 

қатысушылардың материалдары мен қызметiне алдын ала 

бағалау жүргiзгеннен кейiн құжаттар жиынтығы мен 

сараптамалық қорытынды 15 тамызға дейінгі мерзiмде 

конкурсты ұйымдастырушыға жiберіледi.

Конкурсты ұйымдастырушының сараптамалық тобының 

сандық құрамы 9 (тоғыз) адамнан кем болмауға тиіс.

➢ Конкурсты ұйымдастырушының сараптамалық тобы конкурсқа 

қатысушылардың материалдарын, сараптамалық топтардың 

сараптамалық қорытындыларын қарайды және осы Қағидаларға 5-

қосымшаға сәйкес балл түрінде алдын ала бағаларды қояды.



1-қосымша1. ӨТІНІМ БЕРУШІ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ/ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ АТАУЫ _____________________

МЕКЕНЖАЙЫ ___________________________________________________________

РЕСМИ САЙТ ___________________________________________________________

ЖҰМЫС ІСТЕУ КЕЗЕҢІ ___________________________________________________

2.ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ/ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ БАСШЫСЫ_____________________________

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ ______________________________________________

ЛАУАЗЫМЫ _____________________________________________________________

МЕКЕНЖАЙЫ ____________________________________________________________

ҚЫЗМЕТТІК/ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНЫ, ФАКС, E-MAIL ________________________________

3. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ/ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ СИПАТТАМАСЫ ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ

_______________________ ФИЛИАЛДАР САНЫ (БОЛҒАН КЕЗДЕ) _____________________

ҚОСЫМША: ҚҰЖАТТАР ЖИЫНТЫҒЫ.

БАСШЫНЫҢ ҚОЛЫ ______ ЖЫЛҒЫ "__"___________ МО

* ЭЛЕКТРОНДЫҚ НЫСАНДА ТАПСЫРЫЛҒАН КЕЗДЕ ӨТІНІМ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЦИФРЛЫҚ ҚОЛТАҢБАМЕН
(ЭЦҚ) КУӘЛАНДЫРЫЛАДЫ.

** ӨТІНІМГЕ ОСЫ ҚАҒИДАЛАРДЫҢ 3-ТАРМАҒЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН ҚАҒАЗ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ
НЫСАНДА (СКАНЕРЛЕНГЕН) КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАР ҚОСА БЕРІЛЕДІ.



2-қосымшаКОНКУРСҚА ҚАТЫСУШЫНЫҢ САУАЛНАМА-ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

НОМИНАЦИЯСЫ ____________________________________________________________

САНАТЫ _________________________________________________________________

ӨҢІР __________________________________________________________________

1. КОНКУРСАНТ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ/ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ АТАУЫ_________________________

ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ _________________________________________________________

НАҚТЫ МЕКЕНЖАЙЫ _________________________________________________________

РЕСМИ САЙТЫ_______________________________________________________________

2. БАСШЫ ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ_____________________________________________

ЛАУАЗЫМЫ________________________________________________________________

ПОШТАЛЫҚ МЕКЕНЖАЙЫ _____________________________________________________

ҚЫЗМЕТТІК ТЕЛЕФОНЫ (ОНЫҢ ІШІНДЕ ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНЫ) _____________________ E-MAIL:

_________________________________________________________________

3. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫҢ/ДАРА КӘСІПКЕРДІҢ АТАУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚҰРЫЛҒАН КҮНІ _______________________________________________

ЖҰМЫСКЕРЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ САНЫ ______________________________________________

ФИЛИАЛДАР САНЫ (БОЛҒАН КЕЗДЕ) ____________________________________________



2-қосымшаНЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ __________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ШЫҒАРЫЛАТЫН ӨНІМНІҢ (ЖҰМЫСТАРДЫҢ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) АСА МАҢЫЗДЫ ТҮРЛЕРІНІҢ ҮШ АТАУЫ, СЭҚ

ТН КОДЫ _____________________________

4. УӘКІЛЕТТІ ЖӘНЕ КОНКУРСҚА ЖАУАПТЫ АДАМ ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ________________

ЛАУАЗЫМЫ_______________________________________________________________

ТЕЛЕФОНЫ (ОНЫҢ ІШІНДЕ ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНЫ) ________________ E-MAIL: ______________ ФАКС

__________________________

5. ДЕКЛАРАЦИЯ

КӘСІПОРЫН АТЫНАН БІЗ КОНКУРСҚА ҚАТЫСУШЫЛАР ҮШІН БЕЛГІЛЕНГЕН ҚАҒИДАЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА КЕЛІСЕТІНІМІЗДІ

ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ "АЛТЫН САПА" СЫЙЛЫҒЫ ЛАУРЕАТТАРЫНЫҢ АТАҚТАРЫН БЕРУ

ЖӨНІНДЕГІ КОМИССИЯНЫҢ ШЕШІМІН ТҮПКІЛІКТІ ДЕП ҚАБЫЛДАЙТЫНЫМЫЗДЫ МӘЛІМДЕЙМІН. ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕРЛЕРДЕ

АЛДЫН АЛА БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ ҚАЖЕТ БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА, БІЗ ОНЫ АШЫҚ ЖӘНЕ ШЫНАЙЫ ӨТКІЗУГЕ КӨМЕК КӨРСЕТЕМІЗ. 

БІЗ КӘСІПОРЫННЫҢ ОСЫНДАЙ САРАПТАМАҒА БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒЫСТАРДЫ КӨТЕРЕТІНІН ТҮСІНЕМІЗ.

БАСШЫНЫҢ ҚОЛЫ _____ЖЫЛҒЫ "___"________ МО



3-қосымша
Р/с 

№

Көрсеткіштер атауы Өлшем 

бірлігі*

Алдыңғы 3 жылда Өсу 

қарқыны 

%

Жоспар

20__ жылы 20__ жылы 20__ жылы

1. Негізгі капиталға 

инвестициялар көлемі

млн. тг.

2. Өндірілген өнім 

көлемі

млн. тг.

3. Сатылған өнім көлемі

4. Сатудың жалпы 

көлеміндегі экспорт

%

млн. тг

5. Рентабельділігі %

6. Қазақстандық қамту 

дәрежесі

%

7. Жұмыс істеушілердің 

орташа айлық саны

адам

8. Орташа айлық 

еңбекақысы

тг

9. Ұйым өнімдерінің 

нарықтағы үлесі

%.



Конкурсанттың құжаттары: Балл түрінде сараптамалық баға

Сараптамалық қорытынды
Номинациясы _________________________________________________________

Санаты ______________________________________________________________

Кәсіпорынның атауы __________________________________________________

Өңір ________________________________________________________________

Басшысы (ресми лауазымы) _______ ____________________________________

Басшының Т.А.Ә. _____________________________________________________

Кәсіпорын _______ жылы құрылды Жұмыскерлер саны ______ адам. 

Негізгі қызмет түрлері _____________________________

Ұйым өнімдерінің (көрсетілетін қызметтердің) нарықтағы үлесін, 

экспортты, жаңа өнім түрлерін игеруді,заттық және (немесе) ақшалай нысанда өндіру 

және сату көлемін, өнімдегі қазақстандық қамту дәрежесін, сертификатталған 

менеджмент жүйелерінің болуын, кәсіпорынның сала мен қоғамды дамытуға қосқан 

үлесін, өнертабыстардың, патенттердің болуын, конструкциялар жаңалығын, 

кәсіпорынның (ұйымның) норма шығармашылығы процесіне, қайырымдылыққа қатысуын 

және т.б. қоса алғанда, жалпы қызмет нәтижелерінің сипаттамасы (А4 пішімінде 

көлемі 1 парақтан аспауға тиіс).

Қорытындылар: ____________________________________

Әлсіз жақтары __________________________________________________

Күшті жақтары Ұсыныстар:_____________________________________

Қолы _____жылғы "___"________

4-қосымша



Өлшемшарттар және 

өлшемшарттардың құрамдас 

бөліктері

Балмен 

берілген 

ең жоғары 

баға

Өзін-өзі 

балмен баға-

лау

Балл түріндегі бағалар

Өңірдегі 

сарапта-

малық топ

Конкурсты 

ұйымдастырушы-

ның сараптамалық 

тобы

Кәсіпорынға 

барудың 

қорытынды-

лары бойынша

Мүмкіндіктерді сипаттайтын 

өлшемшарттар (1-5)

500

1. Көшбасшылық 100

2. Стратегия 100

3. Персонал 100

4. Серіктестік және ресурстар 100

5. Процестер, өнімдер және 

көрсетілетін қызметтер

100

Нәтижелерді сипаттайтын 

өлшемшарттар (6-9)

500

6. Тұтынушы үшін нәтижелер 150

7. Персонал үшін нәтижелер 100

8. Қоғам үшін нәтижелер 100

9. Бизнес үшін нәтижелер 150

Барлық өлшемшарттар бойынша 

балдардың жалпы саны

1000

Бағалаудың жиынтық кестесі________________________________________

(заңды тұлғаның/дара кәсіпкердің атауы)

5-қосымша


