
  

№_________ қызмет көрсету шарты 

  

_____________ қ. 

  

2020 жылғы _____ 

  

Бұдан әрі «______________» «Тапсырыс беруші» деп 

аталатын атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін 

директоры __________, бірінші тараптан, және бұдан әрі 

«Орындаушы» деп аталатын _______________________ 

кәсіпкерлер палатасы атынан __________ жылғы № ___ 

бұйрық хат негізінде іс-әрекет ететін ________________ 

екінші тараптан, төмендегілер туралы осы  Шартты 

жасасты:  

  

1. Шарттың мәні 

1.1. Шарт  бойынша «Тауардың шығарылған елін 

айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат 

беру және оның күшін жою жөніндегі қағидаларды 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 

жылғы      24 ақпандағы № 155 бұйрығына сәйкес, 

Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған тауардың шығу 

тегін растайтын құжаттарға, тауардың шығу тегі туралы 

сараптама актісіне оның тиісті түрде ресімделуі 

тұрғысынан талдау жүргізуге міндеттенеді, ал Тапсырыс 

беруші көрсетілген Қызметтерді қабылдап, ақы төлеуге 

міндеттенеді. 

  

1.2. Орындаушы жүргізілген талдау нәтижелері 

бойынша Тауардың шығу тегі туралы сертификатты 

одан әрі ресімдеу жөніндегі қорытындыны немесе 

себептерін көрсете отырып, Тауардың шығу тегі туралы 

сертификатты ресімдеуден бас тарту жөніндегі 

қорытындыны жасап, Тапсырыс берушіге ұсынады. 

 1.3. Тауардың шығу тегі туралы сертификатты ресімдеу 

жөніндегі қорытындыны  жасаған жағдайда, 

Орындаушы ресімделген және куәландырылған 

тауардың шығу тегі туралы сертификатты береді. 

1.4. Орындаушы Тапсырыс берушінің қажетті 

құжаттардың толықтай топтамасы қоса берілген өтінімі 

негізінде қызметтер көрсетеді. Жеткілікті дәрежеде 

өңдеу өлшемімен экспортталатын (кері экспортталатын) 

тауарларға тауардың шығу тегі туралы сертификатты 

және «СТ-KZ» сетификатын алу үшін (қайта жүгінген 

жағдайда) Қызметтер көрсету мерзімі өтінім түскен 

күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен аспауы тиіс.   

Сондай-ақ Қазақстанда шығарылған, экспортталатын 

(кері экспортталатын) тауарларға тауардың шығу тегі 

туралы сертификат пен «CT-KZ» сертификатын алу 

үшін Қызметтер көрсету мерзімі 2 (екі) жұмыс күнінен 

аспауы тиіс. 

  

Договор оказания услуг №____________ 

  

г. ____________   

  

                                                        _______ 2020 г.  

     

«______________» именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора _____________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Палата предпринимателей ________________________ 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

__________________, действующего (-ей) на основании 

Приказа № _ _ от _________ г. с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора. 

1.1. По договору в соответствии с Приказом и.о. 

Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 24.02.2015 года №155 «Об утверждении 

Правил по определению страны происхождения товара, 

выдаче сертификата о происхождении товара и отмене 

его действия» Исполнитель обязуется провести анализ 

представленных Заказчиком документов, 

подтверждающих происхождение товара, анализ акта 

экспертизы о происхождении товара на предмет его 

надлежащего оформления, а Заказчик обязуется принять 

и  оплатить оказанные  Услуги. 

  

1.2. По результатам проведенного анализа Исполнитель 

составляет и предоставляет Заказчику Заключение о 

дальнейшем оформлении сертификата о происхождении 

товара или Заключение об отказе в оформлении 

сертификата о происхождении товара с указанием 

причин. 

  

1.3. В случае составления Заключения об оформлении 

сертификата о происхождении товара, Исполнитель 

выдает оформленный и удостоверенный сертификат о 

происхождении товара. 

  

1.4. Услуги оказываются Исполнителем на основании 

заявки Заказчика с приложением полного пакета 

необходимых документов. Сроки оказания Услуг не 

должны превышать 1 (одного) рабочего дня от даты 

поступления заявки для получения сертификата о 

происхождении товара на экспортируемые 

(реэкспортируемые) товары с критерием достаточной 

обработки и для получения сертификата «CT-KZ» (при 

повторном обращении) и 2 (два) рабочих дня для 

получения сертификата о происхождении товара на 

экспортируемые (реэкспортируемые) товары полностью 



1.5. Көрсетілген қызметтер  Тараптардың уәкілетті 

тұлғалары қол қойған атқарылған жұмыс актісімен 

расталады. 

  

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

2.1.Орындаушы: 

- осы Шарттың 1.1., 1.2., 1.3., 1.4-тармақтарына сәйкес 

Қызметтерді тиісті сапада, толық көлемде және 

уақытылы көрсетуге; 

- осы Шартта қарастырылған Қызметтерді көрсету үшін 

тиісті өндірістік саладан тартылған мамандарды, қажет 

болған жағдайда білікті мамандарды ұсынуға  

міндеттенеді. 

  

2.2. Тапсырыс беруші: 

- осы Шарттың 3.1-тармағына сәйкес көрсетілген 

Қызметтерге ақы төлеуге; 

- Орындаушыға Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму министрінің м.а.             2015 

жылғы 24 ақпандағы № 155 бұйрығының талаптарына 

сәйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынуға; 

- осы Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген 

мамандардың өндірісті, жабдықтың бар-жоғын, 

мәлімделген өнімді қарап-тексеру, ұсынылған 

кұжаттарды жан-жақты талдау үшін нақты деректердің 

оларға сәйкестігін тексеру үшін өндірістік үй-жайларға 

қол жеткізуін қамтамасыз етуге міндеттенеді.   

  

3. Қызметтер құны және есеп айырысу тәртібі 

3.1. Қызметтер құны осы Шартқа №1 қосымшада  

көрсетілген. 

  

3.2. Осы Шарт бойынша төлем Орындаушы төлеуге 

ұсынған шот негізінде 100% алдын ала төлеу  тәртібінде 

жүргізіледі. 

  

3.3. Орындаушы оның есеп шотына  алдын ала төлем 

түскеннен кейін ғана осы Шарт бойынша Қызметтер 

көрсетеді. 

  

4. Тараптардың жауапкершілігі 

4.1. Тапсырыс беруші Орындаушыға ұсынған 

құжаттардағы мәліметтердің толықтығы мен 

дұрыстығына жауапты болады. 

  

4.2. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

  

5. Еңсерілмейтін жағдайлар 

5.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

мүлдем орындамағаны немесе ішінара орындағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер бұл табиғи 

казахстанского происхождения и для получения 

сертификата «CT-KZ». 

 1.5. Факт оказания Услуг подтверждается актом 

выполненных работ, подписанным уполномоченными 

лицами Сторон. 

  

2.Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном 

объеме и в сроки в соответствии с п.1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 

настоящего договора; 

- предоставить для оказания Услуг, предусмотренных 

настоящим Договором, квалифицированных 

специалистов, при необходимости внешних 

привлеченных специалистов в соответствующей 

производственной отрасли. 

  

2.2. Заказчик обязуется: 

- произвести оплату Услуг в соответствии с п.3.1. 

настоящего договора; 

- предоставить Исполнителю полный пакет документов, 

в соответствии с требованиями Приказа и.о. Министра 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

24.02.2015 года №155; 

- обеспечить доступ специалистов, указанных в пункте 

2.1 настоящего Договора, к производственным 

помещениям для осмотра производства, наличия 

оборудования, заявленной продукции, проверки 

соответствия фактических данных предъявленным 

документам для их всестороннего анализа. 

   

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг указана в Приложении №1 к 

настоящему Договору. 

  

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в 

порядке 100% предоплаты на основании счета на оплату, 

выставленного Исполнителем. 

  

3.3. Оказание услуг по настоящему Договору 

производится Исполнителем только после поступления 

предоплаты на расчетный счет Исполнителя. 

  

4.Ответственность сторон. 

4.1. Заказчик несет ответственность за полноту и 

достоверность данных в документах, предоставленных 

Исполнителю. 

  

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

  

5. Форс – мажорные обстоятельства. 



апаттар, ауа райы жағдайлары, соғыс қимылдары, 

жоғары мемлекеттік органдардың тыйым салатын 

сипаттағы актілері сияқты еңсерілмейтін жағдайлар 

немесе Тараптарға тәуелсіз жағдайлар салдарынан 

болса, жауапкершіліктен босатылады. 

  

5.2.Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындау 

мүмкіндігі болмаған (еңсерілмейтін жағдайлар) Тарап 

екінші Тарапқа Шарт бойынша міндеттемелерін 

орындауға кедергі келтірген жағдайлардың басталғаны 

және тоқтағаны туралы 5 (бес) күн ішінде хабарлама 

беруге міндетті. 

  

6. Дауларды шешу 

6.1. Осы Шарт бойынша даулар мен келіспеушіліктер 

туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөздер 

жүргізу жолымен реттеуге барлық шараларды қолдануға 

міндеттенеді. 

  

6.2. Тараптар арасындағы даулар мен келіспеушіліктерді 

келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаса, барлық 

даулар, келіспеушіліктер немесе талаптар, оның ішінде 

оның бұзылуы, тоқтатылуы немесе жарамсыздығы 

туралы мәселелер «Атамекен» Қазақстан 

Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

Төрелік орталығында оның қолданыстағы Регламентіне 

сәйкес түпкілікті реттеу тиіс. Төрелік орталығының 

шешімі түпкілікті болып табылады. Төрелік 

талқылдауының өткізу орны – Нұр-Сұлтан қаласы. 

 

7. Қосымша талаптар 

  

7.1. Осы Шарт талаптары екі Тарап үшін де міндетті 

болып табылады. 

Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар  қосымша 

келiсiмдер түрiнде ресiмделіп, Тараптардың уәкілетті 

өкiлдерi қол қойған жағдайда ғана жарамды болады. 

  

  

7.2. Тараптардың ешқайсысы осы Шарт бойынша өз 

құқықтарын, мiндеттерін толықтай немесе ішінара 

үшінші тұлғаға беруге және екінші Тараптың алдын ала 

келісімінсіз ақпаратты жариялауға құқылы емес. 

  

7.3. Заңды мекенжайы немесе мәртебесі, банк 

деректемелері өзгерген жағдайда, Тараптар мұндай 

өзгерістер орын алған сәттен бастап 5 күн ішінде осы 

туралы бір-біріне хабарлауға міндетті. 

  

7.4. Осы Шарт қол қойылған күнінен бастап күшіне 

енеді және 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін 

қолданыста болады. 

  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за 

полное неисполнение или частичное или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы: стихийных 

бедствий, климатических условий, военных действий, 

актов высших государственных органов 

запретительного характера, или других обстоятельств, 

не зависящих от воли Сторон. 

  

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения обязательств по настоящему Договору 

(форс – мажорные обстоятельства) обязана дать 

извещение другой Стороне в течение 5 (пяти) дней 

о начале и прекращении действия обстоятельств, 

воспрепятствовавших выполнению обязательств по 

Договору. 

  

6. Разрешение споров. 

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по 

настоящему Договору Стороны обязуются принять все 

меры к их урегулированию путем переговоров. 

   

6.2. В случае если Стороны в процессе переговоров не 

достигнут соглашения, все споры, разногласия или 

требования, возникающие из Договора либо в связи с 

ним, в том числе касающиеся его нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат 

окончательному урегулированию в Арбитражном 

центре Национальной палаты предпринимателей 

Республики Казахстан «Атамекен» согласно его 

действующему Регламенту. Решение арбитража   

является окончательным. Место проведения 

арбитражного разбирательства – г. Нур-Султан. 

  

7. Дополнительные условия. 

  

7.1. Условия настоящего договора имеют обязательную 

силу для обеих Сторон. 

Изменения и дополнения настоящего Договора 

действительны только в том случае, если они 

оформлены в виде дополнительных соглашений, и 

подписаны уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

  

7.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим 

лицам полностью или частично свои права, обязанности 

по настоящему Договору и разглашать информацию без 

предварительного согласия другой Стороны. 

  

7.3. В случае изменения юридического адреса или 

статуса, банковских реквизитов, Стороны обязаны 

известить друг друга в течение 5 дней с момента таких 

изменений. 



7.5. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір 

данадан мемлекеттік  және орыс  тілдерінде бірдей 

заңды  күші  бар екі данада жасалды. 

 

 

8. Тараптардың заңды мекенжайы және банк 

деректемелері. 

 

«Орындаушы» 

___________________________ кәсіпкерлер палатасы 

 

Заңды мекенжайы:______________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

ИИК ___________________________________________ 

БИК ___________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БИН: __________________________________________ 

ОКПО: _________________________________________ 

ОКЭД: _________________________________________ 

 

____________________________________ кәсіпкерлер 

палатасы директордың орынбасары 

 

_______________________ ________________________ 

М.О. 

 

 

«Тапсырыс беруші»  

«______________________________» 

Заңды мекенжайы: _____________________________ 

________________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БСК: __________________________________________ 

БСН: __________________________________________ 

ЖСК: _________________________________________ 

КБЕ: __________________________________________  

  

  

Басшы:  ____________     _______________________ 

               колы                               Ф.И.О. 

                                   М.О. 

  

   

7.4.  Настоящий договор вступает в силу с даты 

подписания, и действует по 31 декабря ______ г. 

   

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах 

на казахском и русском языках, по одному для каждой 

из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую 

силу. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты 

Сторон. 

 

«Исполнитель» 

Палата предпринимателей _______________________ 

 

Юридический адрес: ____________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

ИИК: __________________________________________ 

БИК: __________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БИН: __________________________________________ 

ОКПО: _________________________________________ 

ОКЭД: _________________________________________ 

 

Заместитель директора Палаты предпринимателей 

________________________________________________ 

 

_______________________ ________________________ 

М.П. 

  

«Заказчик»  

«__________________________» 

Юридический адрес: ____________________________ 

_______________________________________________ 

Банк: __________________________________________ 

БИК: __________________________________________ 

БИН: __________________________________________ 

ИИК: __________________________________________ 

КБЕ: __________________________________________ 

  

Директор ______________   _______________________ 

.                         Подпись                      Ф.И.О 

                                     М.П. 



2020 жылғы «______» ________ № _________ шартқа №1 қосымшасы  

Приложение №1 к Договору №__________ от «____» _______2020 г. 

1.  Қызметтер көрсету құны 

Стоимость оказания услуг 

№ Қызмет атауы  /  Наименование услуги Өлшеу бірлігі / 

Единица 

измерения 

Құны, теңгемен / 

Стоимость, в тенге 

тариф қосымша құн салығы 

(ҚҚС) есепке алынбай 

бекітілген/тариф установлен 

без учета налога на 

добавленную стоимость 

(НДС) 

1 

  

  

  

  

  

  

 

 

 1.1. 

  

  

  

  

  

  

 1.2. 

  

  

  

  

  

  

 

 2. 

  

  

  

 

 2.1. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. 

  

  

  

  

  

  

Тауардың шығу тегі туралы сертификатты беру:   

Выдача сертификата о происхождении товара: 

  

Міндетті мүшелік жарналар төлеу бойынша берешегі жоқ кәсіпкерлік 

субъектілері, «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы туралы» ҚР Заңының 29-бабы 2-тармағының 1) 

тармақшасында көрсетілген субъектілер үшін; 

Для субъектов предпринимательства, не имеющих задолженности по 

оплате обязательных членских взносов, субъектов, указанных в 

подпункте 1) пункта 2 ст. 29 Закона РК “О Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан”; 

  

Міндетті мүшелік жарна төлеу бойынша қарызы бар кәсіпкерлік 

субъектілері үшін (“Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы туралы”  ҚР Заңының 29-бабының сәйкес) 

  

Для субъектов предпринимательства, имеющих задолженности по 

оплате обязательных членских взносов (в соответствии со ст.29 

Закона РК “О Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан”) 

  

Тауардың шығу тегі туралы сертификатты куәландыру және оның 

көшірмесін жасау құны: 

Стоимость за заверение и копирование сертификатов о 

происхождении товаров: 

  

  

Міндетті мүшелік жарналар төлеу бойынша берешегі жоқ кәсіпкерлік 

субъектілері, «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы туралы»  ҚР Заңының 29-бабы 2-тармағының 1) 

тармақшасында көрсетілген субъектілер үшін; 

  

Для субъектов предпринимательства, не имеющих задолженности по 

оплате обязательных членских взносов, субъектов, указанных в 

подпункте 1) пункта 2 ст. 29 Закона РК “О Национальной палате 

предпринимателей Республики Казахстан”); 

  

 

Міндетті мүшелік жарна төлеу бойынша қарызы бар кәсіпкерлік 

субъектілері үшін (ҚР “Қазақстан Республикасының Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы туралы” Заңының 29-бабының сәйкес) 

  

 

Для субъектов предпринимательства, имеющих задолженности по 

оплате обязательных членских взносов (в соответствии со ст.29 Закона 

РК “О Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қызмет/ услуга 

 

 

 

 

 

қызмет/ услуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 данаға 

дейін 

100 данадан 

 

до 100 копий 

 

от 100 копий 

 

100 данаға 

дейін 

100 данадан 

 

до 100 копий 

 

от 100 копий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 МРП/ 2 АЕК 

 

 

 

 

 

 

4 МРП/4 АЕК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 дана үшін 100 тг 

 

1 дана үшін 50 тг 

 

100  тг за 1 копию 

 

 

50  тг за 1 копию 

 

 

1 дана үшін 200 тг 

 

1 дана үшін 100 тг 

 

200 тг за 1 копию 

 

 

100  тг  за 1 копию 



 

«Орындаушы» 

_________________________ кәсіпкерлер палатасы 

 

Заңды мекенжайы:____________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

ИИК ________________________________________ 

БИК ________________________________________ 

Банк: _______________________________________ 

БИН: _______________________________________ 

ОКПО: _____________________________________ 

ОКЭД: _____________________________________ 

 

__________________________________ кәсіпкерлер 

палатасы директордың орынбасары 
 

_____________________________________________ 

М.О. 

 

«Тапсырыс беруші»  

«______________________________» 

Заңды мекенжайы: ___________________________ 

Банк: ______________________________________ 

БСК: _______________________________________ 

БСН: _______________________________________ 

ЖСК: ______________________________________ 

КБЕ: ________________________________________ 

  

Басшы:  ____________     _______________________ 

               колы                               Ф.И.О. 

                                   М.О. 

 

«Исполнитель» 

Палата предпринимателей ____________________ 

 

Юридический адрес: __________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

ИИК: _______________________________________ 

БИК: ________________________________________ 

Банк: ________________________________________ 

БИН: ________________________________________ 

ОКПО: ______________________________________ 

ОКЭД: ______________________________________ 

 

Заместитель директора Палаты 

предпринимателей ____________________________ 

 

_______________________ ______________________ 

М.П. 

  

«Заказчик»  

«__________________________» 

Юридический адрес: __________________________ 

Банк: _______________________________________ 

БИК: ________________________________________ 

БИН: _______________________________________ 

ИИК: _______________________________________ 

КБЕ: ________________________________________ 

  

Директор ______________   ____________________ 

.                         Подпись                      Ф.И.О 

                                     М.П. 


