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1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 
 

1.1 «Апаке» КФнун бул Тендер Саясаты (мындан ары «Саясат» деп окулат) Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарынын негизинде иштелип чыккан жана керек болгон товарларды, 
кызматтарды жана тейлөө кызматтарын сатып алууда тендерлик иштерди уюштуруунун негизги 
эрежелерин «Апаке»КФ (мындан ары «Фонд» деп окулат) аныктайт.  

1.2 Бул саясаттын максаттары: 
• Фонддун финансылык каражаттарын сарамжалдуу пайдалануунун жана натыйжалуулугун 

жогорулатуу; 
• Сатып алынуучу товарлардын, кызматтардын жана тейлөө кызматтарынын сапатын 

жогорулатуу максатында жабдып туруучулардын ортосундагы таза атаандаштыкты 
камсыздоо үчүн жабдуучуларды тандоого катышуу мүмкүндүгүн кеңейтүү 

• Жабдуучуларды, бул Саясаттын Принциптерине ылайык, аларды тандоонун жүрүшүн анык 
тартип, ачык – айкын жана обьективдүү баа менен камсыздоо 

1.3 Товарларды, кызматтарды, тейлөө кызматтарды сатып алуу төмөнкү Принциптердин негизинде 
жүргүлөт: 

• Сатып алуунун жүрүшүнүн ачык – айкындуулугун көзөмөлдөө жана  чечимдер үчүн 
жоопкерчилик; 

•  Сатып алууларга керектелүүчү каражаттарды сарамжалдуу жана ыңгайлуу пайдалануу; 
• Бардык жабдуучуларга бирдей мүмкүндүктөрдү берүү; 
• позитивдүүлүк, зарылчылык жана социалдык багыттуулук. 

1.4 Бул Саясатта төмөнкү терминдер колдонулат: 
Тендер - Фонддун, Саясат аркылуу аныкталган келишимдер жана башка нормативдик – укуктук актылардын 
негизинде товарларды, кызматтарды жана тейлөө кызматтарын сынак жүргүзүү аркылуу алуусу. 
Тендердин катышуучулары – бардык коомдук укукка жана милдетке жөндөмдүү адамдар/же жеке ишкерлер, анын 
ичинде тендерге катышууга жөндөмдүү жана жарамдуу чет элдиктер.  
Босоголук сумма – товарларды, кызматтарды же тейлөө кызматтарын сатып алууда тендер жүргүзүү жана 
уюштуруунун зарылчылыгына, Фонддун Аткаруучу жетекчисинин ички буйрутмасы аркылуу бекитилген каражат. 
Тендерге катышуу үчүн арыз – товарларды, кызматтарды, тейлөө кызматтарын көрсөтүү боюнча тендерге 
катышуу үчүн тийиштүү мүнөздө көрсөтүлгөн сунуштар. 
Тендердик арыздарды камсыздоо – тендерге  катышуучулардын ар бир милдетин аткаруу үчүн , тендерлик 
арыздарды тапшырган учурдан тартып, аткарым жөндөмдүүлүгүн, банк тарабынан кепилдик, кепилдик, кепил 
берүүчү төгүм ж.б. менен зарыл болгон учурда камсыздоо. 
Тендерлик документтер – Товарларга, кызматтарга, тейлөө кызматтарына ( товарлардын, кызматтардын, тейлөө 
кызматтарынын, тейлөө мөөнөтү, кепилдүү мөөнөт ж.б.) Фонд тарабынан коюлган талаптар. 
Эксперттик комиссия – Фонддун Аткаруучу жетекчиси тарабынан Фонддун кызматкерлеринен түзүлгөн жана үчүнчү 
жак керек болгон учурда түзүлгөн комиссия. Эксперттик комиссия туруктуу жана убактылуу (тендер жүргүзүү 
убагында) болушу мүмкүн.  
1.5 Бул саясаттын нормалары төмөнкү учурларда колдонулбайт: 

• фонддун долбоорлорго кошо каржылоочу катары катышуусунда же /үчүнчү, императивдик 
жак катары тендердин жүрүшүндө жана уюштурулушунда башкача тартип аныкталганда; 

• товарларды, кызматтарды, тейлөө кызматтарын сатып алууга багытталган акча каражатынын 
суммасы буйрутмада көрсөтүлгөн босоголук суммадан төмөн болгондо; 

 

2. КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШЫ 
2.1. Фонддун бир дагы адиси, кызмат адамы же Фонддун өкүлү, эгерде кызыкчылыктардын кагылышы 

болуп калса, тандоого, тендерге токтом чыгарууга же башкарууга катышпайт. Мындай каршылык, 
эгерде адистер, өкүл же анын үй – бүлө мүчөлөрү, өнөктөшү же уюм, Саясатта көрсөтүлгөн 
жактарды пайдаланууга, Эксперттик комиссия тарабынан тандалып алган катышуучуга/адамга 
жеке же финансылык кызыкчылыгы болсо пайда болот; 

2.2. Кызмат адамдары, адистер жана Фонддун өкүлдөрү акчалай сыйлык суроого же алууга, же болбосо 
жабдуучулардан акчалай наркты же жеңилдиктерди суроого акысы жок. Эксперттик комиссиянын 
мүчөлөрү, түздөн түз же кыйыр финансылык  жана жеке кызыкчылыктары бар контракттарды 
тандоо маселелери боюнча добуш берүүдө бардык кызыкчылыктардын кагылышына тийиштүү  
милдеттерди так аткаруусу керек. 

2.3. Эксперттик комиссиянын мүчөлөрү, кызмат адамдары, адистер же Фонддун өкүлдөрү, Фонддун 
нормативдик документтерин, анын ичинде Саясаттын документтерин бузгандыгы үчүн, Кыргыз 



       «Апаке» КФнун тендерлик саясаты 

 
 

4 

Республикасынын мыйзамдарынын жана түзүлгөн келишимдин, анын ичинде эмгек 
келишимдеринин негизинде жоопкерчиликке тартылышат. 

3. АТААНДАШТЫК 
 
3.1. Жабдып туруучуларды обьективдүү иш менен камсыздоо жана абийирсиз атаандаштыктардын 

үстөмдүгүн жоюу үчүн, тандоону, жиберген арызы же сунушу техникалык талаптарга жооп берген 
жана Фондго наркы, сапаты ж.б факторлору менен пайдалуу, ошондой эле Фонддун беделине доо 
кетирбеген талапкерге берүү керек. Эгерде көрсөтүлгөн талаптар Саясаттын талаптарына жана 
Фонддун нормативдик – укуктук актыларына дал келбесе, кабыл алынбайт. 

3.2. Фонд, эксклюзивдүү (артыкчылыкка ээ) товарлар/кызматтар, жана жападан жалгыз Сатып алуу 
булагынан башка, тендер үчүн атаандаштыкты чектебеши керек. 

 

4. ТЕНДЕРДИН ТҮРЛӨРҮ 
4.1. Тендерлер, өткөрүү ыкмаларына жана зарылчылыгына карата төмөнкүдөй болушу мүмкүн: 

 
1. салышма баанын сурамдары; 
2. кадимки тендерлер; 
3. эки этап түрүндөгү тендерлер; 
4. жалгыз булактан сатып алуу; 

1. Салышма баанын сурамдары, Фонд тарабынан тандалган ар кандай ыкмада, ар бири бир гана 
бааны көрсөткөн экиден кем эмес жабдуучулардын катышуусу менен жүргүзүлөт. Ошондой эле, 
сурам такталып бүткөндөн кийин, заказды аткарууга бир гана жабдуучу жөндөмдүү болсо – демек, 
бул учурда сатып алуу.1. жүргүзүлөт. 

2. Кадимки тендерге ар бир жабдуучу эч кандай чектөөсүз катыша алышат. Мындай тендердин 
өтүшү тууралуу жарыялар, Фонд тарабынан тандалган маалымат булактарына жарыяланат. 

3. Эки этап түрүндөгү тендерлер (ачык же жабык) татаал продукцияны сатып алуу учурунда, 
эгерде сатып алуучу буюмга болгон талаптарга так туюндурма берүүдө кыйынчылыктар жаралса 
же тендердин катышуучулары менен алардын мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо максатында ,алдыга 
коюлган маселени чечүү зарылчылыгы келип чыкса өткөрүлөт. Эки этап түрүндөгү тендердин 
биринчи этабында, катышуучулар өздөрүнүн баасы көрсөтүлбөгөн сунуштарын беришет. Фонд 
сунуштарды карап чыгып, тендер документтерине кошумчаларды жана өзгөртүүлөрдү киргизе 
алат. Тендердин экинчи этабында катышуучулар (Фонддун талаптарга койгон өзгөртүүлөрүн эске 
алып) жабдуучу товарлардын, кызмат жана тейлөө кызматтарынын баасын көрсөтүү менен 
сунуштарды экинчи ирет беришет. 

4. Жападан жалгыз булактан сатып алуу – атаандашсыз сатып алуу ыкмасы, Фонд даректүү 
жабдуучуга келишим түзүү жөнүндөгү сунушун жиберет, же жабдуучу жиберген атаандашсыз 
сунушту,  текшерүүсүз келишим түзүү маселесин кабыл алат. Жалгыз булактан сатып алуу өзгөчө 
учурда гана (жабдуучуларга тийиштүү рынокто чыныгы атаандашы жок учурда, Фонддун башка 
тендерлерди жүргүзүү учурунда сатып алуучу товарлардын, кызматтардын,  тейлөө 
кызматтарынын бааларынын жогорулашы жана чукул кырдаалдарды жоюу максатында тейлөө 
кызматтарын сатып алуу) пайдаланылат. 

5. Тендердин түрлөрү, Кыргыз Республикасындагы рынокко тийиштүү тейлөө кызматтарынын, 
кызматтардын, товарлардын өнүккөн/өнүкпөгөндүгүнө аларга атаандаштык сунуштардын бар/же 
жогуна, тендерлик сунуштардын жаратылышына жана техникалык мүнөздөмөсүнө жараша 
жүргүзүлөт. Тендер  жүргүзүү  чечимин эксперттик комиссия коллегиалуу түрдө кабыл алат.  

5. ТЕНДЕРЛИК АРЫЗДАРДЫ БААЛОО ЖАНА САЛЫШТЫРУУ 
5.1. Тендерлик арыздарды баалоону жана салыштырууну эксперттик комиссия жүргүзөт. Комиссия бул 

процесске башка эксперттерди же керектүү деп эсептеген башка адамдарды тартууга укугу бар. 
Ошону менен бирге Эксперттик комиссиянын мүчөлөрү баалоо процессинин жашыруундулугун 
камсыздап жана тендердин катышуучуларынын коммерциялык сырларын сактоого тийиш.  

5.2. Тендерге жеке жана юридикалык жактар катыша албайт: 
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• өзгөртүп уюштуруу, жоюлуу же банкроттук абалдарга дуушар болгондор; 
• мурдагы келишимдеги кабыл алынган милдеттенмелерди талаптагыдай аткарбагандар 

(ишенимсиз контрагенттер); 
• тендер жарыяланаарына 6 айдан аз убакыт калганда түзүлгөндөр/катталгандар; 
• соттук териштирүү абалындагылар; 
• кабыл алынган тендерлик документтердин талаптарына жооп бербегендер; 
• жана башка Эксперттик комиссиянын текшерүүсүнө жараша. 

 

6. ТЕНДЕРДИН ИШЕНИМСИЗДИГИН ТААНУУ 
6.1. Тендерлер Эксперттик комиссия тарабынан төмөнкү учурларда ишенимсиз деп таанылат: 

• тендерге катышуу арызы жок учурда; 
• Саясат тарабынан каралган негиздер аркылуу Эксперттик комиссиянын тендерлик арызын 

четке кагуусу; 
• эгерде күтүүсүз жагдайлардан улам тендер өткөрүү Фонддун кызыкчылыгына дал келбей 

калса;  
6.2. Тендерди ишенимсиз деп табуу жөнүндөгү жарыя Фонддун тышкы маалымат булактарына 

жарыяланат. ϴтүнүчтөр  боюнча тендердин жараксыздыгы  тууралуу кабар, катышуучуларга 
адрестик тартипте  билдирилет. Тендерди кайра өткөрүү/өткөрбөө тууралуу чечим Эксперттик 
комиссия тарабынан кабыл алынып жүргүзүлөт. 
 

7.  КЕЛИШИМДЕРДИН АТКАРЫЛЫШЫН КӨЗӨМӨЛДӨӨ ЖАНА КЕПИЛДИК 
7.1. Келишимди аткаруунун кепилдиги катары тендердин жеңүүчүсү милдетенмени аткарууну 

камсыздоо иретинде Компанияны тейлөөчү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы 
корреспонденттик эсебин, же болбосо Фонддун эсебине акчалай депозит  жана башка 
кепилдик/камсыздоонун түрлөрүн берүүсү керек. 

7.2. Тендердин жыйынтыгынын негизинде түзүлгөн келишимдердин аткарылышын көзөмөлдөө, 
жооптуу кызматкердин жана Фонд тарабынан дайындалган башка жооптуу адамдар аркылуу, толук 
жана өз убагында аткарылганга чейин жүргүзүлөт. 

 

8. ЖООПКЕРЧИЛИК 
8.1. Саясат тарабынан кабыл алынган нормалардын бузулушу же тендер өткөрүү жана уюштуруу 

учурунда өз милдеттерин аткарбагандар/талаптагыдай аткарбагандар, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарынын  жана Фонддун ички нормативдик актыларынын негизинде жооп беришет.   

8.2. милдетин жарым жартылай /толук эмес аткарган тендердин жеңүүчүсү Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарынын же /№3 келишимдин негизинде жооп берет. 

 

9. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 
 
9.1. Бул Саясат Фонддун Көзөмөлдөө Кеңеши тарабынан бекитилет. 
9.2. Саясатка зарыл болгон өзгөртүүлөр жана толуктоолор, Фонддун Көзөмөлдөө Кеңеши тарабынан 

киргизилет. Тендер документтеринин таризи Фонддун Аткаруучу Жетекчисинин буйругу менен 
бекитилет. 


