
2-қосымша  

Бекітемін 
конкурстық құжаттамма: 

                                                                  № 2 Хромтау гимназия                                                                                 
                                                                     директоры Е.П. Юшкевич                                                

                                                                                                                 № 46 н/қ 28.01.2016ж                          

 

Конкурс туралы хабарлама          

Атауы: Хромтау қаласы, «Хромтау аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«№2 Хромтау гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.  

Конкурсты ұйымдастырушының мекен-жайы:  
            индекс.031100, Ақтөбе облысы,Хромтау қаласы, Курченко тұйық көшесі 1. 

Конкурсты ұйымдастырушының электрондық почтасы :         hshg2@bk.ru 

«Хромтау аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№2 Хромтау 

гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі білім алушыларды 

тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды. 
Қызмет көрсету мекен жайы: Кызмет көрсетулер мектеп орналасқан мекен жайы 

бойынша, мектеп асханасында қөрсетіледі: индекс.031100, Ақтөбе облысы,Хромтау 

қаласы, Курченко тұйық көшесі, 

Қызмет көрсетудің көлемі: «Хромтау аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 

«№2 Хромтау гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі білім беру ұйымындағы 

көрсетілетін қызметті алушылардың жалпы саны – 582 оқушы, сонын ішінде жекелеген 

санаттағы білім алушылардың саны- 6. 

Қызмет көрсетуге бөлінген сома       Білім алушыларды тегін тамақтандыруды 

ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома 323400  (үш жүз жиырма үш 

мың төрт  жүз ) теңге оның ішінде ҚҚС-мен. 

Қызмет көрсету мерзімі: 2016 жылдың 1 наурызынан мамырдын 25 не дейн, 1 

қыркүйекден  желтоқсанның 31 не дейін. 

Кәсіби талаптарға сай барлық қызмет көрсетушілер конкурсқа жіберіледі. 

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім 

берушілер конкурсқа жіберіледі. 

 Конкурстық құжаттаманы 2016 жылдың 16 ақпанда сағат 10-00 дейінгі мерзімді қоса 

алғанда мына мекенжай бойынша:   Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, Курченко тұйық 

көшесі 1,"№2 Хромтау гимназиясы" КММ , 2 қабат, бухгалтерия кабинеттен сағат 9-00 

ден-17- 00-ге дейін немесе gimnaziya2.kz  интернет-ресурсынан алуға болады 

      

      Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім 

берушілер мына мекен- жайы бойынша: Ақтөбе облысы, Хромтау қаласы, Курченко 

тұйық көшесі 1,"№2 Хромтау гимназиясы" КММ, 2 қабат,бухгалтерия кабинетінде сағат 

09.00 – ден – 17.00 ге дейін қабылданады. 

 

      Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі   2016 жыл 16ақпанда сағат 

10-00 дейін.  

 Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер   2016 жылдың 16 ақпанда сағат 14-00-

де, Ақтөбе облысы,Хромтау қаласы, , Курченко тұйық көшесі 1, №2 Хромтау 

гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 1 қабат, қабылдау бөлімінде 

ашылады. 

      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға  болады: 

                                                                                   871336/22-9-57/ ,  871336/26-7-16. 



 

 
 

 

 

 
 


