Тәуелсіз консультантты тарту
қағидаларына
1-қосымша
Нысан
Әлеуетті тәуелсіз консультанттың
ӨТІНІМІ
1. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________
(жекешелендіру объектісінің атауы)
жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және
(немесе) мәмілені сүйемелдеу жөнінде әлеуетті тәуелсіз консультанттарға
жарияланған ұсыныстар сұратуды қарап
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
және Тәуелсіз консультантты тарту қағидаларымен танысып
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы) тәуелсіз консультантты таңдауға қатысу үшін өтінімді
қабылдауды ______________________________________________________
(оның атынан өтінім берілген тәуелсіз консультант көрсетіледі) және таңдау
20____ ж. «__________» мына мекенжай бойынша: ___________________өтетін
әлеуетті тәуелсіз консультант ретінде тіркеуді сұраймын.
2. Әлеуетті тәуелсіз консультанттарға қойылатын талаптарға сәйкессіздік
анықталған жағдайда, тәуелсіз консультантты таңдауға қатысу құқығынан
айырылатынымызға келісеміз.
3. Егер біз тәуелсіз консультантты таңдау нәтижесі бойынша жеңімпаз
атансақ, жекешелендіру объектісінің нарықтық құнына бағалау жүргізу және
(немесе) жекешелендіру объектісі бойынша мәмілені сүйемелдеу жөніндегі
шартқа қол қою міндетін қабылдаймыз.
4. Әлеуетті тәуелсіз консультанттың толық атауы (заңды тұлға,
мекенжайы, телефон, факс, және т.б.).
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(қолы) (сенімхат негізінде әрекет ететін уәкілетті тұлғаның тегі және аты,
әкесінің аты (бар болса).
________________________

(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
«__» ________ 20__ жыл
М.О

__________________

Тәуелсіз консультантты тарту
қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу
және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету шарты
____________________________________________________________________
(жекешелендіру объектісінің атауы )
_______________ № __________ 20________ жылғы «_______»
____________________________________________________________________
Бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын
____________________________________________________________________
______________________________________________________________атынан
(мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның атауы) немесе жергілікті
атқарушы орган (жергілікті атқарушы орган коммуналдық мүлікті басқаруға
уәкілеттік берген, жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы орган)
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 20__ жылғы «__» ____________
№ __ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті туралы ереженің немесе
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
жергілікті атқарушы орган коммуналдық мүлікті басқаруға уәкілеттік берген,
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органның ережесі
негізінде әрекет ететін басшы __________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда)
және бұдан әрі «Тәуелсіз консультант» деп аталатын
____________________________________________________________________
20__ ж. «_» __№ __жарғының, ереженің, сенімхаттың) негізінде әрекет ететін
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта болған жағдайда)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы)
екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, төмендегі
туралы осы Шартты (бұдан әрі – шарт) жасасты:
1. Шарттың нысанасы
1.
Сатушы
тапсырыс
береді,
ал
Тәуелсіз
консультант
____________________________________________________________________
(жекешелендіру объектісінің атауы)
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жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу және
(немесе) мәмілені сүйемелдеу қызметтерін көрсету жөніндегі міндеттемелерді
қабылдайды.
2. Тәуелсіз консультант қызметтерді көрсетуге, ал Сатушы Тәуелсіз
консультанттың баға ұсынысына және осы шарттың талаптарына сәйкес сан
мен сапада қызметтерді қабылдауға және ақысын төлеуге міндеттенеді.
3. Тәуелсіз консультанттың жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық
құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеуге құқығын
куәландыратын негіз осы шарт болып табылады.
2. Тараптардың құқықтары
Сатушының:
4. Тәуелсіз консультанттың жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық
құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу қызметі туралы
ақпарат (есеп) алуға;
5. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
әрекеттерді жасауға құқығы бар.
Тәуелсіз консультанттың:
6. Жекешелендіру объектісіне қатысты нарықтық құнына бағалау жүргізу
және (немесе) жекешелендіру объектісі бойынша мәмілені сүйемелдеу
бойынша Сатушының мүддесінде заңды және нақты әрекеттер жасауға;
7. Сыйақы алу құқығын қоспағанда, осы шартта белгіленген шектеулерді
ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.
3. Тараптардың міндеттері
Сатушы:
8. Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізу
және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша Тәуелсіз консультантқа осы шарт
бойынша оның міндеттерін жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды беруге
міндетті.
Тәуелсіз консультант:
9. Жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық құнына бағалау жүргізуді
және (немесе) мәмілені сүйемелдеуді объективті жүзеге асыруға;
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10. Берілген құжаттар мен мүліктің сақталуын қамтамасыз етуге;
11. Сатушыға осы шартты тиісінше орындамау салдарынан келтірілген
шығындардың орнын толтыруға;
12. Сатушыға______________ мерзімде өз қызметі туралы жазбаша
нысанда есеп беруге;
13. Осы шартқа тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 15 күн
ішінде осы шартты мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыруға;
14. Осы шарт тоқтатылған кезде (шарттың мерзімі өткенде, мерзімінен
бұрын бұзылғанда) 10 жұмыс күні ішінде сатушыға материалдарды қабылдаутапсыру актісі бойынша беруге міндетті;
15. Өзге де міндеттер (жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық
құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу бойынша
қолданыстағы заңнамада белгіленген көрсетілетін қызметке (қызметтерге)
байланысты).
4. Тараптардың жауапкершілігі
16. Тәуелсіз консультант жекешелендіру объектісі бойынша нарықтық
құнына бағалау жүргізу және (немесе) мәмілені сүйемелдеу кезінде
еңсерілмейтін күш мән-жайларының әрекетінен келтірілген залалды немесе
зиянды қоспағанда, сатушының мүддесіне өзі келтірген кез келген зиян немесе
залал үшін жауапты болады.
17. Тараптар осы шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін
орындамағаны
немесе
тиісінше
орындамағаны
үшін
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
5. Форс-мажор
18. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары (жер сілкінісі, су тасқыны, өрт,
эмбарго, соғыс немесе соғыс іс-қимылдары, мемлекеттік органдардың
міндеттемелердің орындалуына тыйым салатын немесе қандай да бір өзгеше
түрде кедергі келтіретін нормативтік құқықтық актілер басып шығаруы)
салдарынан және міндеттемелер Тараптардың еркінен тыс әрі тараптардың кез
келгеніне осы шарт бойынша міндеттемелерін орындауына мүмкіндік бермесе,
Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді толықтай немесе ішінара
орындамағаны үшін жауаптылықтан босатылады.
19. Осы шарт бойынша міндеттемелердің орындалу мерзімі еңсерілмейтін
күш мән-жайларының, сондай-ақ осы мән-жайлардан туындаған салдар әрекет
еткен уақытқа шегеріледі.
20. Тараптардың кез келгені еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған
кезде басқа Тарапқа осы мән-жайлардың басталуы туралы күнтізбелік 30 күн
ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндетті.
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21. Хабарламау немесе уақтылы хабарламау Тарапты жоғарыда
көрсетілген кез келген жағдайға міндеттемелерді орындамағаны үшін
жауаптылықтан босататын негіз ретінде сілтеме жасау құқығынан айырады.
6. Құпиялылық
22. Тараптар шартта қамтылған ақпараттың құпия болып табылатынымен
келісті және Тараптар оны қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
23. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптан алынған құпия ақпаратты
жарияламауға міндеттенеді және бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының
заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа Тараптың
алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жариялауға құқығы жоқ.
7. Дауларды шешу
24. Осы шарттан туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер
келіссөздер арқылы шешіледі.
25. Даулар мен келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешуі мүмкін
болмаған
жағдайда, дау Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен сот органдарында қаралуы тиіс.
8. Шарттың қолданылу мерзімі
26. Осы шарт Тараптар қол қойған күнінен бастап күшіне енеді және
___________________________________________________________________
__________________________________________________дейін қолданылады.
9. Шарт талаптарының орындалуын бақылау
27. Осы шарт талаптарының орындалуын бақылауды сатушы жүзеге
асырады.
Бұл мақсатта сатушы басқа мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің
қатысуымен комиссия да құра алады. Тәуелсіз консультант мұндай
комиссияның қарауына қажетті құжаттар мен есептерді комиссия белгілеген
нысанда және мерзімде беруі тиіс.
10. Өзге де талаптар
28. Осы шартта көзделмеген қалған барлық жағдайларда Тараптар
Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
29. Сатушы мен тәуелсіз консультанттың өзара келісім бойынша
қосымша келісімдер жасасу арқылы осы шартқа өзгерістер мен толықтырулар
енгізуге құқығы бар.
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30. Осы шартқа қосымша келісімдердің бәрі оның ажырамас бөлігі болып
табылады және оған Тараптардың уәкілеттік берілген өкілі қол қоюы тиіс.
31. Осы шарттың қолданылу мерзімінің тоқтатылуы ол бойынша
Тараптар міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеп соғады, бірақ егер осы шарттың
талаптарын орындау кезінде бұзушылықтар орын алған болса, осы шарттың
Тараптарын оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.
32. Осы шарт Тараптардың әрқайсысы үшін мемлекеттік және орыс
тілдерінде бір-бір данадан бірдей заңды күші бар 2 данада жасалды.

11. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері:
Сатушы:
____________________________
«______________________» ММ
БСН 0000000000000,
БСК 0000000000000
ЖСК 0000000,
Телефон: 8 (7172) 00000000
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
М.О.

Тәуелсіз консультант:
__________________________
__________________________
БСН 0000000000000,
БСК 0000000000
ЖСК 0000000,
Телефон: 8 (7172) 00000000
____________________________
(қолы, тегі, аты, әкесінің аты)
М.О.

