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Шарт № ____ 

Нұр-Cұлтан қ.                                  «___»___________ 
 
Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын 

_____________________, жарғы негізінде әрекет 
ететін Директор __________________ тұлғасында бір 
тараптан, 

және бұдан әрі" Орындаушы "деп аталатын жарғы 
негізінде әрекет ететін директор Е. Нұрахметұлы 

атынан" Barlau-Qazaqstan "ЖШС, бұдан әрі бірлесіп" 
Тараптар "деп аталатын, төмендегілер туралы осы 
Шартты (бұдан әрі-" шарт") жасасты: 

 
1. Шарттың Мәні 

1.1. Осы Шарт бойынша орындаушы жұмыстарды 

көрсетуге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы 
жұмыстарға ақы төлеуге міндеттенеді. 

1.2. Осы Шарт бойынша көрсетілетін жұмыстардың 
егжей-тегжейлі тізбесі және олардың сипаттамалары 
осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 

қосымшада (Техникалық тапсырма) айқындалады. 
1.5. Орындаушы Тапсырыс берушіден алдын ала 
төлемді алғаннан кейін жұмыстарды орындауға 

кіріседі.2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері. 
 
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

2.1.Орындаушы міндеттенеді: 

2.1.1. жұмыстарды тиісті сапамен және осы Шарттың 

талаптарымен көзделген мерзімде орындау; 
2.1.2. жұмыстарды осы Шартта көзделген талаптар 
мен сипаттамаларға сәйкес орындау; 

2.1.4. жұмыстарды орындау орнында белгіленген 
тәртіпті сақтау; 
2.1.5. Тапсырыс берушіге оның сұрау салуы бойынша 

жұмыстардың орындалу барысы туралы ақпарат бе-
руге міндетті. 

 
2.2.Орындаушы құқылы: 

2.2.1. Тапсырыс беруші жұмысты орындау үшін 

Орындаушыны алдын ала төлеу, сондай-ақ материал-
дар мен жабдықтармен қамтамасыз ету жөніндегі 
міндетті толық орындағанға дейін жұмыстарды 

орындауға кіріспеу; бұл жағдайда жұмыстарды 
аяқтау мерзімі Орындаушының осындай жұмыс 

уақытына ұзартылады; 
2.2.2. жұмыстарды орындау үшін қажетті ақпаратты 
алу үшін Тапсырыс берушіге жүгіну; 

2.2.4. жұмысты мерзімінен бұрын орындау; 
2.2.5. орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді талап 
етуге. 

 
2.3.Тапсырыс беруші міндеттенеді: 

2.3.1. жұмысты орындау үшін барлық қажетті ақпа-

ратты Орындаушыға уақтылы ұсыну; 
2.3.2. Орындаушыға жұмыстарды орындау орнына 

кедергісіз кіру мүмкіндігін беру; 
2.3.4. жұмысты орындауға қатысы бар немесе оны 
орындауға ықпал етуі мүмкін кез келген оқиғалар 

мен фактілер туралы Орындаушыға дереу хабарлау; 
2.3.5. осы Шарттың талаптарына сәйкес орындалған 
жұмыстардың құнын уақтылы төлеу; 

 
Договор  № ____ 

г.Нур-Султан                                   «___»___________ 
 
_________________________,в лице Директора 
________________________, действующего на осно-

вании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с 
одной стороны, 
и ТОО «Barlau-Qazaqstan» в лице Директора Нурах-
метулы Е., действующего на основании Устава, име-
нуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой сто-

роны, далее совместно именуемые «Стороны», за-
ключили настоящий договор (далее - «Договор») о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется 

оказать работы, а Заказчик обязуется оплатить эти 
работы. 
1.2. Детальный перечень оказываемых по настоя-

щему Договору работ и их характеристики определя-
ются в Приложении № 1 (Техническое задание), ко-
торое является неотъемлемой частью настоящего До-

говора. 
1.5. Исполнитель приступает к выполнению работ 

после получения предоплаты от Заказчика. 

  
2. Права и обязанности Сторон 
2.1.Исполнитель обязуется: 
2.1.1. выполнить работы с надлежащим качеством и 
в срок, предусмотренный условиями настоящего До-
говора; 
2.1.2. выполнить работы с соответствии с теми тре-
бованиями и характеристиками, которые предусмот-

рены настоящим Договором; 
2.1.4. соблюдать распорядок, установленный в месте 
выполнения работ; 
2.1.5. предоставлять Заказчику по его запросу инфор-
мацию о ходе выполнения работ. 

 
2.2.Исполнитель вправе: 
2.2.1. не приступать к выполнению работ до полного 
исполнения Заказчиком обязанности по обеспече-

нию Исполнителя необходимыми для выполнения 
работ предоплаты, а также материалами и оборудо-
ванием; срок завершения работ в этом случае продле-

вается на время такого простоя Исполнителя; 
2.2.2. обращаться к Заказчику для получения инфор-

мации, необходимой для выполнения работ; 
2.2.4. выполнить работы досрочно; 
2.2.5. требовать оплаты за выполненные работы. 

 
2.3.Заказчик обязуется: 
2.3.1. своевременно предоставить Исполнителю всю 
необходимую информацию для выполнения работ; 
2.3.2. предоставить Исполнителю беспрепятствен-
ный доступ к месту выполнения работ; 
2.3.4. незамедлительно извещать Исполнителя о лю-
бых событиях и фактах, имеющих отношение к вы-
полнению работ или могущих оказать влияние на его 

выполнение; 
2.3.5. своевременно оплатить стоимость выполнен-
ных работ в соответствии с условиями настоящего 

Договора; 
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2.3.6. осы Шартта көзделген жағдайлардан басқа, 

орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға құқығы 
бар. 
 

2.4.Тапсырыс беруші құқылы: 

2.4.1. кез келген уақытта жұмыстардың орындалу ба-
рысы мен сапасын тексеру; 

2.4.2. орындалған жұмыстардың сапасына 
және/немесе толықтығына қатысты негізделген қар-

сылықтарды ұсыну; 
 
3. Қызметтердің құны және есеп айырысу тәртібі 

3.1. Осы Шарт бойынша қызметтердің жалпы құны 
_________теңгені құрайды  
3.2. Шарттың сомасы Орындаушының осы Шарт 

бойынша жұмыстарды орындауға байланысты бар-
лық шығындарын қамтиды. 

3.3. Шарттың бағасы _________ теңге сомасында 
ҚҚС (12%) қамтиды. 
3.4. Тапсырыс беруші осы Шарт жасалған сәттен ба-

стап 1 жұмыс күні ішінде _________ тенге (соманың 
50%) мөлшерінде жұмыстарға толық алдын ала 
төлем жүргізуі тиіс. Толық алдын ала төлем жасау 

сәтіне дейін Орындаушы жұмыстарды орындауға 
кіріспеуге құқылы; бұл жағдайда жұмыстарды аяқтау 
мерзімі Орындаушының мұндай тұрып қалу 

уақытына созылады. Соманың қалған бөлігі (70 %) 
орындалған жұмыстар актісіне қол қойылғаннан 

кейін 3 күнтізбелік күн ішінде жұмыстарды орындау 
фактісі бойынша төленеді. 
3.5. Қызметтерге ақы төлеу қолма-қол ақшасыз 

тәртіппен Орындаушының есеп шотына жүргізіледі. 
 
4. Тараптардың Жауапкершілігі 

4.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін орында-
мағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Тарап-

тар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес жауапты болады. 
4.2. Орындаушы жұмыстарды орындау мерзімін 

бұзғаны үшін Тапсырыс берушіге тиісті бұзушы-
лықтың әрбір күні үшін шарттың жалпы сомасының 
0,1%-ы мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы құнының 

5% - нан аспайтын тұрақсыздық айыбын төлеуге тиіс. 
4.3. Осы Шарттың Тарабы (Тапсырыс беруші) өзінің 

ақшалай міндеттемелерін орындау мерзімін өткізіп 
алған жағдайда, ол шарттың басқа аумағында 
(Орындаушы) мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі 

өткен соманың 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ шарттың 
жалпы құнының 5%-нан аспайтын тұрақсыздық айы-
бын төлеуге міндетті. 

4.4. Айыппұлдарды, өсімақылар мен тұрақсыздық 
айыптарын төлеу, сондай-ақ залалдарды өтеу Тарап-
тарды осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындаудан босатпайды. 
 

5. Қолданылатын құқық және дауларды шешу 

тәртібі 

5.1. Осы Шартты орындау процесінде туындайтын 

барлық даулар келіссөздер жолымен реттеуге жа-
тады. Дауларды келіссөздер жолымен шешу мүмкін 
болмаған жағдайда Шартқа байланысты туындайтын 

немесе оның бұзылуына қатысты барлық даулар, 

2.3.6. подписать акт выполненных работ кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим Договором. 

 
2.4.Заказчик вправе: 
2.4.1. в любое время проверять ход и качество выпол-

нения работ; 
2.4.2. предъявлять обоснованные возражения в отно-

шении качества и/или полноты выполненных работ; 

 
3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору 

составляет _________ тенге  
3.2. Сумма Договора включает в себя все расходы 
Исполнителя, связанные с выполнением работ по 

настоящему Договору. 
3.3. Цена Договора включает в себя НДС (12 %) в 

сумме _________ тенге. 
3.4. Заказчик должен произвести полную предвари-
тельную оплату работ в размере _________ тенге (30 

% от суммы) в течение 1-го рабочего дня с момента 
заключения настоящего Договора. До момента пол-
ной предварительной оплаты Исполнитель вправе не 

приступать к выполнению работ; срок завершения 
работ в этом случае продлевается на время такого 

простоя Исполнителя. Остальная часть суммы (70 %) 
оплачивается по факту выполнения работ после под-
писания акта выполненных работ в течение 3-х ка-

лендарных дней.  
3.5. Оплата услуг производится в безналичном по-
рядке на расчетный счет Исполнителя. 

 
4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору Стороны несут от-
ветственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Республики Казахстан. 
4.2. Исполнитель за нарушение срока выполнения ра-
бот должен выплатить Заказчику неустойку в раз-

мере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день 
соответствующего нарушения, но не более 5 % об-
щей стоимости Договора. 
4.3. В случае просрочки исполнения Стороной (За-
казчик) настоящего Договора своих денежных обяза-

тельств она обязана уплатить другой Стороне (Ис-
полнитель) Договора неустойку в размере 0,1 % от 
просроченной суммы за каждый день просрочки, но 

не более 5 % общей стоимости Договора. 
4.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возме-
щение убытков не освобождают Стороны от испол-

нения своих обязательств по настоящему Договору. 

 
5. Применимое право и порядок разрешения спо-

ров 
5.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения 
настоящего Договора, подлежат урегулированию пу-

тем переговоров. В случае невозможности разреше-
ния споров путем переговоров все споры, разногла-
сия, требования, возникающие в связи с Договором 

или касающиеся его нарушения, подлежат разреше-
нию в судебном порядке в соответствии с действую-

щим законодательством Республики Казахстан. 
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келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасы-

ның қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот 
тәртібімен шешілуге жатады. 
 

6. Қорытынды ережелер 

6.1. Осы Шарт, сондай-ақ оны өзгерту немесе то-
лықтыру туралы Келісім Тараптардың екеуі де 

бірыңғай құжатқа қол қою арқылы оларды жазбаша 
нысанға тартқан жағдайда ғана жарамды болады. 

6.2. Шартта көзделмеген барлық қалған жағдайларда 
Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
азаматтық заңнамасын басшылыққа алады. 

6.3. Шарт бірдей заңды күші бар екі тілде және екі 
данада жасалды. 
6.4 .Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді 

және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
толық орындағанға дейін қолданылады. 

6.5. Тараптар осы шартты нотариалды куәлан-
дырмауға келісімге келді. 
 

7. Тараптардың деректемелері мен қолдары: 

Тапсырыс беруші: 

 

 

 
 Директоры 

 
 

_________________  
М. о. 
 

Орындаушы:  
"Barlau-Qazaqstan" ЖШС» 

ҚР, Нұр-сұлтан Қ., 

Қорғалжын тас жолы, 25 А ғимарат 
БСН 170440033281 

ЖСК KZ818562203102230600 
"Банк ЦентрКредит" АҚ" 
БИК KCJBKZKX 

Кбе 17 
Пошта индексі: 010010, Z05P2D8 
Телефон: 8 (700) 289-21-72, 8 (701) 913-73-15 

E-mail: office@barlau-qazaqstan.kz 
 

"Barlau-Qazaqstan" ЖШС Директоры 

 
 

_________________Нұрахметұлы Е. 
М. о. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор, а также соглашения о его 
изменении или дополнении действительны лишь при 
условии облечения их в письменную форму путем 

подписания обеими Сторонами единого документа. 
6.2 Во всем остальном, не предусмотренном Догово-
ром, Стороны руководствуются действующим граж-

данским законодательством Республики Казахстан. 
6.3. Договор составлен на двух языках и в двух эк-

земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 
6.4. Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по Договору. 
6.5. Стороны пришли к соглашению нотариально не 

удостоверять настоящий Договор. 

 
7. Реквизиты и подписи Сторон: 

Заказчик: 
 
 

Директор  

 
 

_________________ 
М.п. 

 
Исполнитель:  
ТОО «Barlau-Qazaqstan» 

РК, г. Нур-Султан, 
Шоссе Коргалжын здание 25 А 
БИН 170440033281 

ИИК KZ818562203102230600 
в АО "Банк ЦентрКредит" 

БИК KCJBKZKX 
Кбе 17 
Почтовый индекс: 010010, Z05P2D8 

Телефон: 8 (700) 289-21-72, 8 (701) 913-73-15 
E-mail: office@barlau-qazaqstan.kz 

 
Директор ТОО «Barlau-Qazaqstan» 

 
 

_________________Нурахметулы Е. 
М.п. 
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№ 1 қосымша 

Шарт № ____ 

от _____________ 

 

 

 

 

Техникалық тапсырма 

 

 
Тапсырыс беруші: _________ 

Жұмыстарды орындау мерзімі: _________ 

Жұмыс тізімі: 

 
 
 
 
 
 
Тапсырыс беруші: 

 
                             Директоры 

 

 
_________________  _________ 

М. о. 

 
 
Орындаушы:  

 
"Barlau-Qazaqstan" ЖШС Директоры 

 
 

_________________Нұрахметұлы Е. 
М. о. 

 

Приложение № 1 

к Договору № ____ 

от _____________ 
 

 
 

Техническое задание 

 

Заказчик: _________ 

Срок выполнения работ: _________ 
Перечень работ: 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Заказчик: 

 
Директор  

 
 
________________ 

М.п.   
 

 
 
 

Исполнитель: 
 
Директор ТОО «Barlau-Qazaqstan» 

 
 

_________________Нурахметулы Е. 
М.п. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 


