Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2020 жылғы « »
№
қаулысына
1-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде өндірістік
(индустриялық)
инфрақұрылымды жүргізу
қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Жетіспейтін өндірістік (индустриялық) инфрақұрылымды
қаржыландыруға арналған конкурстық іріктеуге қатысу үшін
электрондық өтінім
1. ___________ облысының (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың)
__________________________________________________________________.
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке кәсіпкердің аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)

2. Ұсынылып отырған «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін өндірістік
(индустриялық) инфрақұрылымды қаржыландыруға арналған конкурстық
іріктеуге қатысу туралы материалдарды қарауды сұраймын.
3. Өтініш беруші туралы мәліметтер:
заңды тұлға үшін:
атауы __________________________________________________________
БСН___________________________________________________________
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі____________________________
басшының ЖСН _________________________________________________
мекенжайы _____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі ____________________________________________
жеке кәсіпкер үшін:
атауы __________________________________________________________
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), тегі____________________________
ЖСН___________________________________________________________
жеке басын куәландыратын құжат:
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нөмірі__________________________________________________________
кім берді _______________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________
мекенжайы _____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі ____________________________________________
Жеке кәсіпкер ретінде қызметі басталғаны туралы хабарлама:
орналасқан жері _________________________________________________
хабарлама күні __________________________________________________
4.
Кәсіпкердің екінші деңгейдегі банкте ағымдағы шотының болуы
туралы мәліметтер:
Банк деректемелері: ______________________________________________
Банктің атауы: __________________________________________________
БСК ___________________________________________________________
ЖСК___________________________________________________________
БСН ___________________________________________________________
Кбе ____________________________________________________________
5. Жоба туралы мәліметтер:
жобаның атауы __________________________________________________
жобаның қысқаша сипаттамасы ____________________________________
жобаны іске асыру орны __________________________________________
қызметтің бейінді бағыты (*жоба облыс орталықтарында, Нұр-Сұлтан,
Алматы, Шымкент және Семей қалаларында іске асырылған жағдайда
толтырылады): _______________________________________________________
қажетті инфрақұрылым түрі _______________________________________
инфрақұрылымды жүргізу немесе жақсарту қажеттігінің негіздемесі
_____
құрылыстың
құны,
мың
теңге
______________________________________
жобаның құны (инвестициялар), мың теңге __________________________
салық салу жүйесі: _______________________________________________
экономика саласын көрсету: _______________________________________
ЭҚЖЖ:________________________________________________________
жалдамалы
жұмыскерлер
саны
_____________________________________
6. Жоба бойынша күтілетін экономикалық тиімділік:
Р/с
Факт
Болжам
№
Жылдар
ағымдағы
1-ші жыл 2-ші жыл 3-ші жыл
жыл
1
2
3
4
5
6
1 Құрылатын
жұмыс
-
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2
3

орындарының саны, адам
Салықтар түріндегі түсімдер
сомасы, мың теңге
Шығарылатын өнімнің көлемі,
мың теңге
7. Берілген құжаттар туралы мәліметтер:

Р/с
№

Құжаттың атауы

1
2
1 Бизнес-жоспар
2 Жобаның ТЭН
3 Жоба бойынша жобалау-сметалық құжаттама

Электрондық
файлдың атауы (pdf.
форматында)
3

Мыналарға:
1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің бірінші талабы бойынша осы
өтінімді қарау шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны
қамтитын кез келген ақпарат пен құжаттарды беруге және ашуға;
2) өтінімде көрсетілген деректер өзгерген жағдайда Бағдарламаның
өңірлік үйлестірушісін дереу хабардар етуге міндеттенемін.
Мыналарға:
1) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі және ӨҮК ұсынылған
мәліметтерге тексеру жүргізуі мүмкін екендігіне;
2) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі көрсетілген деректердің
дұрыстығын тексеруге міндетті емес екендігіне;
3) осы өтінімде қамтылған мәліметтер, сондай-ақ барлық талап етілген
құжаттар «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жетіспейтін өндірістік (индустриялық)
инфрақұрылымды қаржыландыру үшін ғана ұсынылғанына;
4) көрсетілген деректер мен ақпараттың дұрыс еместігі анықталған
жағдайда, осы өтінім оны қараудың кез келген кезеңінде қабылданбауы мүмкін
екендігіне;
5) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі осы өтінімде көрсетілген
мәліметтерді, ақпаратты және кәсіпкер ұсынған құжаттарды тексеру және қарау
мақсатында мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы екендігіне;
6) Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің осы өтінімді, сондай-ақ
Кәсіпкердің ықтимал шығыстарын (қажетті құжаттарды ресімдеуге және т.с.с.)
қабылдауы Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісінің қаржыландыру беру
немесе кәсіпкер шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып
табылмайтынына келісемін.
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Конкурс шарттарымен және «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өндірістік
(индустриялық) инфрақұрылымды жүргізу қағидаларымен таныстым.
Ұсынылған
ақпараттың
анықтығын
растаймын,
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес анық емес мәліметтерді ұсынғаны үшін
жауапкершілік туралы хабардармын және заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді және өзге де
ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеуге және пайдалануға келісім
беремін.
Өтініш беруші 20__ жылғы «___» __________ 00:00 сағатта қол қойды
және жіберді:
ЭЦҚ деректері
ЭЦҚ қол қойылған күні мен уақыты
Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 20__ жылғы «___» __________
00:00 сағатта қабылдады:
ЭЦҚ деректері
ЭЦҚ қол қойылған күні мен уақыты
_________________________

