Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442-ІІ Жер кодексінің
43-1 бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы
31 наурыздағы № 290 бұйрығы негізінде Қаратөбе ауданының әкімдігі ауылшаруашылық
өндірісін жүргізу үшін жер учаскесін жалға беру бойынша конкурс өткізеді, конкурс 2018
жылы 20 тамыз сағат 10.00-де Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы Қаратөбе
ауылы, Құрманғалиев көшесі №19 мекен-жайы бойынша өтеді.
Конкурстарға түсетін ауылшаруашылығына тағайындалған жер учаскелерінің тізімі
№
р/н

1
2
3

Жер
учаскесінің
орналасқан
жері

Жер
учаскесіні
ң саны

Жалпы
ауданы,
га

Қаратөбе а/о

1

Қаракөл а/о
Аққозы а/о

Барлығы:

Соның ішінде:

Жалға
беру
мерзімі
(жыл)

жайылы
м

шыбындық

басқа
жерлер
(га)

500,0

498

0

2,0

10

1
2

500,0
3300,0

499
3297

0
0

1,0
3,0

10
10

4

4300

4294

0

6,0

Заңды тұлға болып табылатын жер учаскелерін беру туралы конкурсқа
қатысушы келесі құжаттарды ұсынады:
1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің нотариалды
куәландырылған көшірмесі.
2) түпкілікті немесе белгiленген нысандағы куәліктің нотариалды куәландырылған
көшірмесі, соңғы үш айдағы мемлекеттік кірістер органына салық берешегі жөнінде
және зейнетақы жинақтау қорына міндетті зейнетақы жарналарына берешегi жөнінде
анықтама, алдыңғы күні конкурстық өтінімдер салынған коверттерді ашу, төлеу
мерзімін кейінге қалдырылған жағдайларын қоспағанда Қазақстан Республикасның
заңнамасына сәйкес салық органының бірінші басшысы немесе қол қоюға құқығы бар
тұлғаның қолымен мөрі шадырылған анықтама.
3) Қатысушының ұсынған бизнес-жоспары немесе жер учаскесін ерікті түрде
пайдалану бойынша өндірістік бағдарлама;
4) Ауыл шаруашылығы саласына сәйкес келетін кәсiпорында кемінде екі маманнан
кем емес штат саны туралы және олардың біліктілігімен еңбек өтілі туралы бірінші
басшының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолымен және заңды мөрімен
шадырылған анықманың түпнұсқасы;
5) ауыл шаруашылығы дақылдарын өндіру мақсатында қолда бар ауылшаруашылық
техникалары жөнінде анықтамалардың түпнұсқасы немесе шарттың көшірмесін
ұсыну, немесе (ниет хаттамасыны) оларды алу туралы (жалға алу, сатып алу
қызметі, және басқалар),
6) Қатысушы конкурстық комиссия жеңімпазды анықтар кезде ескере алатын өзі
туралы басқа сенімді ақпарат ұсына алады, егерде қатысушы Қазақстан Республикасының
резиденті болып табылмаған жағдайда және де Қазақстан Республикасының салық
төлеушісі ретінде тіркелмеген жағдайда, аталған резидент салықта есепте тұрмағандығы
жөнінде Қазақстан Республикасы салық органыны берген анықтаманың түпнұсқасы
немесе нотариалды шандырылған көшірмесі болған жағдайда;

Жеке тұлғалар үшін:
1) жеке басын куәландыратын құжаттың және төлқұжаттың көшірмесі немесе жеке басын
куәландыратын құжаттарды ауыстыру туралы ішкі істер органдарының анықтамасы
2) жер учаскелерін пайдалану үшін қатысушымен ерікті нысанда ұсынған бизнес-жоспар
немесе өндірістік бағдарлама) ауылшаруашылық дақылдарын өсіру үшін қолда бар
ауылшаруашылық техникалары жөнінде еркін нысанда көрсету немесе шарттың
көшірмесін ұсыну, немесе (ниет хаттамасыны) оларды алу туралы (жалға алу, сатып алу
қызметі, және басқалар),
3) білім туралы дипломның көшірмесі және ауыл шаруашылығы салаларында жұмыс
тәжірибесі мен еңбек өтілі туралы ақпараты қамтитын бар өмірбаян,
4) Қатысушы конкурстың жеңімпазын анықтаған кезде конкурстық комиссия ескере
алатын, өзі туралы және өзге де сенімді ақпарат бере алады.
Конкурсқа қатысушыларды тіркеу: Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы
Қаратөбе ауылы, Құрманғалиев көшесі №19 ғимарат, индекс: 090800 мекен-жайы
бойынша жүргізіледі. Өтінімдер 2018 жылдың 20 шілдеден бастап қабылданады.
Конкурстық өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі - 2018 жылы 15 тамыз, сағат 18.00дейін.
Анықтама үшін телефон-(8-71145) 31424.
Қаратөбе ауданының жер қатынастары бөлімі ММ-сі.

Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін жер учаскелерін жалға беру
конкурсқа қатысу үшін өтінім нысаны
(заңды тұлғалар үшін)
(Кімге)
____________________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
(Кімнен)
____________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
Конкурсқа қатысу үшін өтінім
(заңды тұлғалар үшін)
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелерін жалға берген кезде конкурсты жүргізу
туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып, __________________________
____________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
бойынша конкурсқа қатысады:_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(лоттардың толық сипаттамасы)
Осы конкурстық құжаттама мыналардан тұрады:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
Біз сіздің Конкурстық құжатта көрсетілген конкурстық
шарттарыңызбен келісеміз.
Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдері бар конверттерді
ашқан күннен бастап ________________ күн ішінде күші бар.
(жазбаша)
Жер учаскесін жалға беру туралы шартты жасағанға дейін,
бұл конкурстық өтінім, Сіздің оны жеңгендігін растайтын хабарламамен
бірге міндетті келісім-шарт рөлін атқаратын болады.
Конкурстық өтінімге___________________________________________
(қатысушының атауы)
атынан және оның тапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.
__________________
____________________________
(қолы)
(қызметі, аты-жөні)
М.О.

Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін жер учаскелерін жалға беру
конкурсқа қатысу үшін өтінім нысаны
(жеке тұлғалар үшін)
(Кімге)
____________________________________________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
(Кімнен)
____________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
Конкурсқа қатысу үшін өтінім
(жеке тұлғалар үшін)
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурсты жүргізу
туралы Конкурстық құжаттаманы қарастырып,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(қатысушының атауы)
арқылы алынғандығы осы құжатпен куәландырылып, келесі лоттар
бойынша конкурсқа қатысады:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(лоттардың толық сипаттамасы)
Бұл конкурстық құжаттама мыналардан тұрады:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдері бар конверттерді
ашқан күннен бастап ________________ күн ішінде күші бар.
(жазбаша)
Жер учаскесін жалға беру туралы шартты жасағанға дейін, осы
конкурстық өтінім, Сіздің оны жеңгендігін растайтын хабарламамен
бірге біздің арамыздағы міндетті келісім-шарт рөлін атқаратын болады.
Конкурстық өтінімге
____________________________________________
(қатысушының атауы)
атынан және оның тапсырмасымен қол қоюға барлық күші бар.
__________________
____________________________
(қолы)
(қызметі, аты-жөні)

