Қазметкердің сəйкестігін растау бойынша қызмет
көрсетуге арналған
№ ШАРТ
Астана қ.

«____» _________201_ ж.

Договор №
на оказание услуг по подтверждению соответствия
персонала
г. Астана

«___» ________ 201_ г.

«_______________________________________»
жауапкершілігі шектеулі серіктестік бұдан əрі
«Тапсырыс беруші» деп аталып, Жарғы негізінде əрекет
ететін
директор
тұлғасындағы
_________________________
бір
тараптан
жəне
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология
комитетінің
«Қазақстан
Стандарттау
жəне
сертификаттау институты» ШЖҚ-дағы РМК атынан
08.11.2017 жылғы № 48 Сенімхат негізінде əрекет ететін
бас директордың орынбасары Əбішев Ержан Əсетулы
бұдан əрі «Орындаушы» деп аталатын, екінші тараптан,
бұдан əрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып осы Шартты
(бұдан əрі - Шарт) бекітті жəне төмендегілер туралы
келісімге келді:

Товаришество с ограниченной ответственностью
«_______________________________________» именуемый в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
директора
____________________________,
действующего
на
основании Устава, с одной стороны, и РГП на ПХВ
«Казахстанский
институт
стандартизации
и
сертификации» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заместителя Генерального директора
Абишева Ержана Асетовича, действующего на основании
Доверенности № 48 от 08.11.2017 года, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на оказание услуг (далее – Договор) и
пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Шарт заты
1.1 Тапсырыс беруші тапсырады жəне ақысын
төлейді, ал Орындаушы ГОСТ ISO/IEC 17024-2017
«Сəйкестікті бағалау. Қызметкерді сертификаттауды
жүзеге асыратын органдарға қойылатын жалпы
талаптар» сəйкес қызметкердің сəйкестігін растау
бойынша емтихан ұйымдастыруды жəне жүргізуді өзіне
қабылдайды.
Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдауға жəне осы
шартта қарастырылған талаптарға сəйкес олардың
құнын уақытылы төлеуге міндеттеме алады.
1.2 Қызметкердің сəйкестігін растау бойынша
емтиханды жүргізу уақыты: 201_ ж. ___ ____________.
1.3 Сертификатталатын қызметкерлердің саны – 2
адам.
1.5 ҚҚС қоса есептегенде қызметкердің сəйкестігін
растау
құны
1
қызметкерге
_______
(_______________________________) теңгені құрайды.

1. Предмет Договора
1.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель
принимает на себя организацию и проведение экзамена по
подтверждению соответствия персонала в соответствии с
ГОСТ ISO/IEC 17024-2017 «Оценка соответствия. Общие
требования к органам, осуществляющим сертификацию
персонала».
Заказчик обязуется принять Услуги и произвести
своевременную оплату их стоимости на условиях
предусмотренных настоящим договором.
1.2 Срок проведения экзамена по подтверждению
соответствия персонала: «___» ___________ 201_ г.
1.3 Количество сертифицируемого персонала – 2
человека.
1.4 Стоимость подтверждение соответствия персонала в
расчете
на
1
человека
составляет
_________
(_________________________________учетом НДС).

2. Тараптардың міндеттемелері мен құқықтары
2.1 Орындаушың міндеті:
2.1.1 Осы шарттың 1.2-тармағына сəйкес уақытылы
Қызмет көрсетуге.
2.1.2 Осы Шарт бойынша орындалған Қызметтер
үшін Тапсырыс берушіге тиісті құжаттамаларды
(көрсетілген қызмет акті, шот-фактура) беруге.
2.1.3 Тараптардың келісілген уақыт аралығы ішінде
қызмет көрсету кезінде болғанкемшіліктерді өтеусіз
жоюды.
2.1.4 Қызметті орындауды баяулататын немесе одан
əрі Қызмет көрсетуге мүмкіндік бермейтін жағдайлар
орын алғанда, бұл туралы Тапсырыс берушіге тез арада
хабар беруге міндетті.
2.2 Орындаушының құқығы:
2.2.1 Тапсырыс берушіден Шарт бойынша Қызметті
дұрыс орындау үшін қажетті ақпараттарды талап етуге.
2.2.2 Тапсырыс берушінің қызметкерлерін келісімшарт бойынша толық соманың төленген деген
құжаттары көрсетілмегенше қызметкердің сəйкестігін
растау бойынша емтиханға қабылдамауға жəне
сертификат бермеуге.
2.2.3 Тапсырыс берушімен келісіп Қызметті

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно оказывать услуги согласно пункту
1.2 настоящего Договора.
2.1.2
Предоставлять
Заказчику
соответствующие
документы (акт оказываемых услуг, счет-фактура) за
выполненные Услуги по настоящему Договору.
2.1.3 Безвозмездно устранять имеющиеся недостатки в
оказанных
услугах
в
течение
периода
времени,
согласованного Сторонами.
2.1.4
В
случае
возникновения
обстоятельств,
замедляющих выполнение Услуг или делающих дальнейшее
выполнение Услуг невозможным, немедленно поставить об
этом в известность Заказчика.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1 Требовать от Заказчика необходимой информации,
для надлежащего выполнения Услуг по Договору.
2.2.2 Не допускать Заказчика на экзамен по
подтверждению соответствия персонала и не выдавать
сертификаты
без
представления
подтверждающих
документов полной оплаты суммы договора.
2.2.3 Осуществить Услуги досрочно с согласия
Заказчика.
2.2.4. Запрашивать необходимые для оказания услуг

мерзімінен бұрын орындауға.
2.2.4 Қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар,
ақпараттар сұратуға.

документы.

2.3 Тапсырыс берушінің міндеті:
2.3.1 Осы Шарттың 3-тармағында қарастырылған
мерзім мен көлемде Орындаушы қызметтеріне
уақытылы ақы төлеуге.
2.3.2 Орындаушыға жазбаша түрде қызметкердің
сəйкестігін растау бойынша емтиханға өтініш беруге.
2.3.3 Осы Шарт бойынша Қызметтерді орындауға
ықпал ететін барлық өзіне мəлім болған жағдайларды
Орындаушыға хабарлап отыруға.
2.3.4 Орындаушымен сұратылған қызметкердің
сəйкестігін растау бойынша емтиханды жүргізуге
қажетті кез келген ақпараттарды орындаушымен
көрсетілген мерзімде беруге.
2.3.5 Тапсырыс беруші тарапынан осы Шартты бұзу
орын алған жағдайда Орындаушыға осы шартқа сəйкес
міндеттемелерін орындауда нақты төленбеген (шығын
келтірген) төлемдерді жабуға міндетті.
2.3.6 Осы шарттың 1.2 п. Сəйкес қызметкердің
сəйкестігін растау бойынша емтихан өткізілетін
мерзімде № 1 қосымшада көрсетілген қажетті құжаттар
комплектісін жəне толтырылған мəлімдеме бланкін
беруге.
2.3.7
Тапсырыс
берушінің
қызметкерлерінің
қызметкерлердің емтиханнан өту үшін уақытылы келуін
қамтамасыз етуге.

2.3. Заказчик обязан:
2.3.1 Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя в
размере и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
Договора.
2.3.2 В письменном виде предоставлять Исполнителю
заявку на проведение экзамена по подтверждению
соответствия персонала.
2.3.3 Информировать Исполнителя обо всех ставших ему
известных обстоятельствах, которые могут повлиять на
выполнение Услуг по настоящему Договору.
2.3.4
Предоставить
любую
запрашиваемую
Исполнителем информацию необходимую на проведения
экзамена по подтверждению соответствия персонала, в
указанный Исполнителем срок.
2.3.5 В случае расторжения настоящего договора по
инициативе Заказчика возместить Исполнителю понесенные
им фактические издержки (затраты) по исполнению
обязательств по настоящему договору.
2.3.6 Предоставить заполненный бланк заявки на
проведения экзамена по подтверждению соответствия
персонала и комплект необходимых документов, указанный в
приложение № 1, в срок проведения экзамена по
подтверждению соответствия персонала согласно п. 1.2
настоящего Договора.
2.3.7 Обеспечить своевременную явку работников
Заказчика для прохождения экзамена.

2.4 Тапсырыс берушінің құқығы:
2.3.1 Орындаушыдан осы Шарттың талаптарында
қарастырылған Қызметтің тиісті түрде орындалуын
талап етуге.
2.4.2 Қызмет көрсетілу сапасын тексеруге.
2.4.3 Орындаушыдан барлық қаржы құжаттарын
тиісті ресімдеуді талап етуге.
2.4.4 Осы шарттың 6-бөлімімен қарастырылған
жағдайда осы Шартты бұзуға құқылы.

2.4. Заказчик вправе:
2.3.1
Требовать
от
Исполнителя
надлежащего
выполнения Услуг, предусмотренных условиями настоящего
Договора.
2.4.2 Проверять качество оказываемой Услуги.
2.4.3
Требовать
от
Исполнителя
надлежащего
оформления всех финансовых документов.
2.4.4 Расторгнуть настоящий Договор в случаях,
предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

3. Шарттың құны жəне ақы төлеу тəртібі:
3.1 Қызметкердің сəйкестігін растау бойынша
көрсетілетін қызметтің жалпы сомасы __________
(_________________________________) теңгені ҚҚС
қоса есептегенде сəйкес жылға арналған баға
прейскурантына сəйкес құрайды.
3.2 Орындаушы Тапсырыс берушінің жазбаша
өтініші негізінде абоненттік салым бойынша Қызмет
көрсетеді, Қызметтің нақты түрі мен көлемін көрсете
отырып төлем шотын береді. Тапсырыс беруші осындай
шотты алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде
төлемге берілген шотта көрсетілген соманы 100% алдын
ала төлейді.

3. Порядок оплаты и цена Договора:
3.1 Общая сумма оказываемых Услуг по подтверждению
соответствия
персонала
составляет
_________
(____________________________________) тенге с учетом
НДС, в соответствии с прейскурантом цен, утвержденным на
соответствующий календарный год.
3.2 Исполнитель оказывает Услугу по подтверждению
соответствия персонала, на основании заявки Заказчика,
выставляет счет на оплату с указанием конкретного вида и
объема Услуг. Заказчик производит 100% предоплату суммы,
указанной в счете на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня получения счета.

4. Қызметтердің сапасы мен кепілдігі:
4.1 Көрсетілетін Қызметтердің сапасы Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
нормативтік
актілерінде бекітілген талаптарға сəйкес болуы керек.
4.2 Көрсетілген Қызметтердің нəтижесі Тараптардың
қолы
қойылған
Тапсыру-қабылдау
актісімен
рəсімделеді.
4.3 Орындаушы Қызметтің тиісті сапасына
кепілдеме береді.
5. Тараптардың жауаптылығы:
5.1 Осы Шарт бойынша Тараптар өз міндеттемелерін

4. Качество и гарантия Услуг:
4. Подтверждение соответствия персонала должно
соответствовать
требованиям,
установленным
действующими
нормативными
актами
Республики
Казахстан.
4.2 Результаты оказанных Услуг оформляются Актом
оказанных услуг подписанными Сторонами.
4.3 Исполнитель гарантирует надлежащее качество
Услуг.
5. Ответственность Сторон:
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение
Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны

орындамаған жəне дұрыс орындалмағаны үшін осы
Шарттың талаптарына сəйкес жəне Қазақстан
республикасының заңнамаларына сəйкес жауапты
болып табылады;
5.2 Қызметтерді уақытылы орындамағаны үшін
Орындаушы Тапсырыс берушіге əрбір мерзімі өткен күн
үшін 0,1 % көлемінде айыппұл төлейді, бірақ жалпы
соманың 10 % артық болмауы керек.
5.3 Осы Шарттың 3 тармағында көрсетілген төлем
шарттары мен мерзімін бұзғаны үшін Тапсырыс беруші
Орындаушыға төлемді кешіктірген əр күні үшін
көрсетілетін Қызмет құнының 0,1 % көлемінде айыппұл
төлейді, бірақ Қызмет құнынан жалпы сомасының 10 %
артық болмауы керек.
5.4 Айыппұлдарды төлеу Тараптарды осы Шарттың
міндеттемелерін дұрыс орындау жауапкершілігінен
босатпайды.
5.5 Орындаушы Тапсырыс берушімен қызметкердің
сəйкестігін растау бойынша емтихан жүргізуге қажетті
берілген ақпараттарға жауапкершілік алмайды.
6. Шартты бұзу:
6.1 Тараптар осы Шартта жəне Қазақстан
Республикасының заңнамаларымен қарастырылған
жағдайда Шарттың талаптарымен қарастырылған
əрекеттерін мерзіміне дейін тоқтатып осы Шартты
бұзуға өзара келісуге құқылы.
6.2 Тапсырыс беруші Шартты мерзімінен бұрын
бұзуға мынадай жағдайларда құқылы:
6.2.1 Осы Шартты одан əрі орындау негізсіз болған
жағдайда.
6.3 Осы Шарттың 3 тарауында қарастырылған
Тапсырушымен қызмет төлемінің шарттары бұзылған
жағдайда.
7. Белгісіз күштер жағдайы:
7.1 Егер белгісіз күштер жағдайында Шарт
талаптарын орындау мүмкін емес болса, соның ішінде
табиғи апаттар, жер сілкінісі, құйын, өрт, технологиялық
апаттар, əскери қимылдар, індет, көтерілістер мен
мемлекеттік органдардың актілері күшіне енгенде
Тараптар
Шартта қарастырылған міндеттемелерге
жауапты болмайды. Белгісіз күштер жағдайына
Тараптар алдын ала болжам біле алмаған, оның
туындауына ақылға сыйымды қарсылық көрсете
алмаған төтенше сипаттағы оқиғалар нəтижесінде осы
Шарттың Тараптарымен келісілгеннен кейін туындаған
жайттар жатады, сонымен қатар Тараптар ықпал ете
алмайтын жəне жауапты болып табылмайтын жағдайлар
жатады.
7.2 Белгісіз күштер жағдайына сілтеме жасаған
Тарап белгісіз күштердің басталғаны/ аяқталғаны
туралы екінші Тарапты он күн ішінде жазбаша түрде
ақпараттандыруға міндетті. Сонымен қатар, уəкілетті
Белгісіз күштер жағдайына сілтеме жасаған Тарап
органмен берілген белгісіз күштердің басталғаны/
аяқталғаны туралы растайтын құжатты екінші Тарапқа
беруге міндетті.
7.3 Белгісіз күштер жағдайы туындаған кезде
төтенше жағдайдың əрекет ету кезінде жəне оның
салдарын жойғанға дейін зардап шеккен Тарапқа
қатысты Шарт бойынша міндеттемелерді орындау
тоқтатылуы мүмкін.
7.4. Тараптар үш күн ішінде белгісіз күштер
жағдайының тоқтаған күнінен бастап үш күн ішінде
Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға мүмкін

несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Договора и действующим законодательством
Республики Казахстан.
5.2 За несвоевременное выполнение Услуг Исполнитель
выплачивает Заказчику неустойку, в размере 0,1 % от
стоимости за каждый день просрочки, но не более 10% от
стоимости просроченной Услуги.
5.3 За нарушение условий и сроков оплаты, указанных в
разделе 3 настоящего Договора Заказчик выплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от стоимости
оказываемой Услуги за каждый день просрочки платежа, но
не более 10% от общей суммы оказываемой Услуги.
5.4 Уплата неустойки не освобождает Стороны от
надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.5. Исполнитель не несет ответственность за
предоставленную Заказчиком информацию, необходимую на
проведения экзамена по подтверждению соответствия
персонала.
6. Расторжение Договора:
6.1 Стороны вправе обоюдным соглашением расторгнуть
настоящий Договор до срока его действия, предусмотренного
условиями Договора, в случаях, предусмотренных
настоящим Договором и законодательством Республики
Казахстан.
6.2 Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор в
случаях:
6.2.1 нецелесообразности дальнейшего исполнения
настоящего Договора.
6.2.2 нарушения Заказчиком условий оплаты услуг,
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.
7. Обстоятельства непреодолимой силы:
7.1 Стороны не несут предусмотренную Договором
ответственность, если невозможность выполнения ими
условий Договора наступила в силу обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий,
землетрясения,
ураганов,
пожаров,
технологических
катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок и актов
государственных органов. К обстоятельствам непреодолимой
силы относятся события, возникшие после заключения
Сторонами настоящего Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а также на
которые Стороны не могут оказать влияние и за
возникновение которых не несут ответственности.
7.2 Сторона, ссылающаяся на наступление обстоятельств
непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок в
письменной или устной форме проинформировать другую
Сторону о наступлении/окончании таких обстоятельств. При
этом, Сторона ссылающаяся на наступление обстоятельств
непреодолимой силы, обязана предоставить другой Стороне
документ,
подтверждающий
наступление/окончание
обстоятельств непреодолимой силы.
7.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы
исполнение обязательств по Договору может быть по
отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на
период его действия и ликвидации его последствий.
7.4 Стороны обязаны в течение трех дней, с даты
прекращения обстоятельств непреодолимой силы, сообщить
в письменной или устной форме другой Стороне о
прекращении действия таких обстоятельств, указав при этом
срок, к которому предполагается выполнить обязательства по
Договору.

болатын
мерзімді
көрсете
отырып
осындай
міндеттемелердің əрекетін тоқтату туралы екінші
Тарапқа жазбаша түрде хабарлауға тиіс.
8. Қорытынды ережелер:
8.1 Осы Шарт бойынша Тараптардың құқықтары
мен міндеттемелері екінші Тараптың келісімінсіз
үшінші тұлғаға берілмейді.
8.2 Осы Шартта талап етілген немесе қарастырылған
барлық хабарламалар, өзгерістер, толықтырулар мен
өзге де хабарламалар жазбаша түрде жасалуға тиіс.
Барлық хабарламалар немесе хаттар, егер олар жеке
қолына берілсе, телефакспен, телекспен немесе пошта
курьерімен қатысушы Тараптың мекен-жайына жеткен
болса тиісті жағдайда жеткізілді деп есептеледі.
8.3 Осы Шарттан туындаған немесе байланысы бар
барлық даулар мен қарама-қайшы көзқарастар
келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі. Реттелмеген
даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамаларына
сəйкес
жауапкердің
мекен-жайы
бойынша сот тəртібінде қарастырылады.
8.4 Осы Шартпен қарастырылмаған шарттар
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамаларына сəйкес қолданылуға тиісті.
8.5 Осы Шартқа қолданылатын құқықтар Қазақстан
Республикасы құқығы болып табылады.
8.6 Осы Шарт екі данадан орыс жəне мемлекеттік
тілдерде жасалған, бірдей заң күші бар, əр Тарапта бір
данадан болады.
8.7 Осы Шарт қол қойылған күннен бастап күшіне
енеді жəне қолданыста болады, ал қаржы бөлімдері осы
Шарт бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін толық
жəне дұрыс орындағанға дейін күшінде болады.
9. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік
деректемелері/ Юридические адреса и банковские
реквизиты сторон:
Орындаушы/Исполнитель:
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму
министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология
комитетінің
«Қазақстан
Стандарттау
жəне
сертификаттау институты» ШЖҚ-дағы РМК/ РГП на
ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и
сертификации» Комитета технического регулирования и
метрологии Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
010000, Астана қ., Мəңгілік Ел даң., 11 үй / 010000,
г. Астана, пр. Мəңгілік Ел , д. 11
ЖСН/БИН 970740001408
ЖСК /ИИК (р/с) № KZ 109261501109009000
БСК/БИК KZKOKZKX
«Казкоммерцбанк» АҚ филиалы, Астана қ./Филиал АО
«Казкоммерцбанк», г. Астана, КБЕ 16
тел/факс 79-33-33
Бас директордың орынбасары /
Заместитель Генерального директора
___________________ Е. Абишев
(қолы /подпись)
М.П.

8. Заключительные положения:
8.1 Права и обязанности Сторон по настоящему Договору
не могут быть переданы третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
8.2 Все уведомления, изменения, дополнения и другие
сообщения, требуемые или предусмотренные по настоящему
Договору, должны быть составлены в письменной форме.
Все
уведомления
или
сообщения
считаются
предоставленными должным образом, если они будут
доставлены лично, по телефаксу, по телексу или курьерской
почтой по адресу участвующей Стороны.
8.3 Все споры и разногласия, связанные или вытекающие
из настоящего Договора, разрешаются путём переговоров.
Неурегулированные споры рассматриваются в судебном
порядке по месту нахождения ответчика, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.4 Условия неурегулированные настоящим Договором
подлежат применению в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
8.5 Правом, подлежащим применению к настоящему
Договору, является право Республики Казахстан.
8.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на
русском и казахском языках, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
8.7 Настоящий Договор вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного исполнения договора, а
по финансовым обязательствам до полного и надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
9. Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктік
деректемелері/ Юридические адреса и банковские
реквизиты сторон:
Тапсырыс беруші/Заказчик:
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«____________________________»
Юридический адрес:
г._______, ул. _______, № 55
тел. 8(____)____________ , тел/факс. 8(_____)_________,
БИН
КБЕ
ИИК
БИК

Директор/Директор
__________________________ _______________
(қолы/подпись)

(Ф.И.О)

М.П.

Приложение № 1
к договору № _______
«___»_________ 2017г.
на проведение экзамена
подтверждению
персонала
Перечень документов Заявителя для проведения экзамена по подтверждению соответствия
персонала:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень документов

Отметка о
наличии

Примечание

Заполненная форма заявки
Удостоверение личности или альтернатива (копия)
Диплом ВУЗа
Подтверждение общего стажа
Подтверждение стажа в профильной области
Свидет.-во/сертификаты/удостоверение
об
окончании обучения

Заказчик (Заявитель)

РГП «КазИнСт»

_________________________
_________________________

Заместитель Генерального директора
РГП «КазИнСт»

___________________/__________________/
М.П.

__________________/Абишев Е.А./
М.П.

