ӘОЖ: 347.133.5(574)
Тұрсұнқан Б.Б.
Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алулардың көкейтестi мәселелерi
(Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университетi, Астана, Қазақстан)
Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алуларды жүзеге асыру барысында пайда болатын қатынастарды
құқықтық реттеу экономикалық қатынастардың заманауи даму сатысында өзектi әрi көкейтестi мәселелерiнiң бiр болып
табылады. Мемлекеттiк сатып алулар мемлекеттiң әлеуметтiк дамуының басты элементтерiнiң бiрi болып табылады, ал
мемлекеттiк сатып алулар жүйесi мемлекеттiң экономикалық басқару институтының қарқынды дамып келе жатқан негiз
қалаушысы ретiнде, экономиканың динамикасына және құрылымына зор ықпалын тигiзуде. Көрсетiлген мәселелердi
зерттеу, мемлекеттiк сатып алулардың зани регламенттеу рәсiмiн жақсарту бойынша нақты ұсыныстарды әзiрлеу,
процестiң ашықтық деңгейiн жоғарылатуға және де әкiмшiлiк кедергiлердi азайтуға мүмкiндiк бередi.
Түйiн сөздер: мемлекеттiк сатып алу, мемлекеттiк сатып алу веб-порталы, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт, өнiм
берушi, тапсырыс берушiлер, аукцион адымы, әлеуеттi өнiм, берушi әлеуеттi өнiм берушiнiң үлестес тұлғасы, бастапқы
баға, бiртектi тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер, жұмыстар, конкурстық баға ұсынысы.

Мемлекеттiк сатып алу – жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша не кәсiпкерлiк
қызмет субъектiлерi болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтемдi қызмет көрсету шарттары
бойынша, мемлекеттiк тапсырманы орындау шеңберiнде сатып алынатын, көрсетiлетiн
қызметтердi, сондай – ақ жарналар (салымдар) енгiзудi, оның iшiнде жаңадан құрылатын
заңды тұлғалардың жарғылық капиталына жарналар (салымдар) енгiзудi қоспағанда,
тапсырыс берушiнiң жұмыс iстеуiн, сондай – ақ мемлекеттiң заңнамасында белгiленген
тәртiппен жүзеге асыратын жарғылық қызметiн орындауын қамтамасыз ету үшiн қажеттi
тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi тапсырыс берушiлердiң ақылы негiзде
сатып алуы.
Тиiмдi мемлекеттiк сатып алу жүйесiн құру мемлекеттiң бизнестi реттеуде мүмкiншiлiгiн
жоғарылатады. Мемлекеттiк тапсырмалардың арнайы формаларын құру арқылы экономикаға
ықпал ете отырып, экономиканың дамуына ықпалдандыру әсерiне мүмкiншiлiк бередi. Осы
тәсiл тараптар үшiн тиiмдiлiгiмен ерекшеленедi. Бiр жағынан мемлекеттiң мемлекеттiк
қажеттiлiктерiңн қанағаттандырудың ең тиiмдi тәсiлiн тандап алуға, ал екiншi жағынан
өнiм берушiлер тапсырма алу арқылы өздерiн барынша тиiмдi жақтан көрсетуге мүмкiншiлiк
алады.
Қазақстан Республикасында мемлекеттiк сатып алуларды жүзеге асыру барысында пайда
болатын қатынастарды құқықтық реттеу экономикалық қатынастардың заманауи даму
сатысында өзектi әрi көкейтестi мәселелерiнiң бiр болып табылады. Мемлекеттiк сатып алулар
мемлекеттiң әлеуметтiк дамуының басты элементтерiнiң бiрi болып табылады, ал мемлекеттiк
сатып алулар жүйесi мемлекеттiң экономикалық басқару институтының қарқынды дамып
келе жатқан негiз қалаушысы ретiнде, экономиканың динамикасына және құрылымына зор
ықпалын тигiзуде.
Халықаралық озық тәжiрибе негiзiнде 1994 жылы әзiрленген. Жарияланымдарында, осы
үлгiнi қабылдаған елдердiң арасында, атап айтқанда, Албания, Хорватия, Польша, Словакия,
Эстония, Әзiрбайжан, Қырғызстан, Қазақстан, Моңғолия, Танзания, Уганда көрсетiлген.
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» үлгi заң мақсатында сатып алуды келесi мақсаттарда
реттеудi жөн көредi:
– сатып алудың барынша өнiмдiлiгi мен тиiмдiлiгiн арттыру;
– шетел өнiм берушiлерiнiң мемлекеттiк тиiстiлiгiне қарамастан халықаралық саудада
қатысуларын кеңейту және ынталандыру;
– мемлекеттiк сатып алуда өнiм берушiлер мен мердiгерлер арасында бәсекелестiктi дамыту;
– барлық өнiм берушiлер мен мердiгерлер арасында теңдiктi қамтамасыз ету;
– объективтi және бейтарап сатып алу процесiн және оған жұртшылықтың сенiмiн арттыру;
– сатып алу рәсiмдерiнiң ашықтығы [1].
Осы мақсатта, мемлекеттiк сатып алулар аясында ұйымдастырылатын бәсекелестiк келесi
факторларды дамытуға бағытталған:
– мемлекеттiк тапсырманы алуда қатысу мүмкiншiлiктерiнiң теңдiгi;
– жеке бизнеспен жеке меншiктiң мемлекеттiң маңыздылығының өсiмi;
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– әлеуметтiк мәселелердi шешуде мемлекеттiк ұжымдық идеяларды үйлесiмдi ұштастыру
арқылы экономикалық даму.
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» ҚР Заңына сәйкес мемлекеттiк сатып алу жүйесi
мемлекеттiк сатып алу саласында субъектiлердiң жиынтығы мен олардың қарымқатынастарын құрайды және мемлекеттiк сатып алу қызметiн жүзеге асыру үдерiсiндегi
қарым-қатынастары ашықтығымен айқындалады.
Бұл заң мемлекеттiк органдардың, мемлекеттiк мекемелердiң, қоғамдық кәсiпорындардың,
акциялардың мажоритарлық бөлiгi мемлекетке тиесiлi акционерлiк қоғамдардың және
аффилирленген заңды тұлғалардың қызметтерiн, жұмыстарын, тауарларын өнiм
берушiлермен қаражаттарды тиiмдi қолдануын реттейдi.
Мемлекеттiк сатып алу туралы Қазақстан Республикасының Заңы келесi қағидаларға
негiзделедi:
– мемлекеттiк сатып алу үшiн пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиiмдi жұмсау;
– осы Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттiк сатып алу рәсiмiне қатысуға
тең мүмкiндiктер беру;
– әлеуеттi жеткiзушiлер арасында адал бәсекелестiк;
– ашықтық пен транспаренттiк мемлекеттiк сатып алу процесiнiң, сондай-ақ жергiлiктi
кәсiпкерлер үшiн қолдау.
Осылайша,мемлекеттiк сатып алулар мемлекеттiң, мемлекеттiк тапсырыс берушiлердiң
Қазақстан Республикасының функциялары мен өкiлеттiктерiн жүзеге асыру үшiн (оның iшiнде
мемлекеттiк бағдарламаларды жүзеге асыру) тауарларын, жұмыстарын және қызметтерiн
көрсету арқылы мемлекеттiң қажеттiлiктерiн қамтамасыз етедi.
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу мынадай бағыттар бойынша жүзеге
асырылуы мүмкiн:
1) конкурс (ашық конкурс, бiлiктiлiктi алдын ала iрiктеумен жүргiзiлетiн конкурс, екi
кезеңдiк рәсiмдер пайдаланылатын конкурс);
2) аукциондарда;
3) баға ұсыныстарын сұрату;
4) бiр көзден алу;
5) тауар биржалары арқылы жүзеге асырылады [2].
Конкурс екi кезеңдiк рәсiмдердi пайдалана отырып, жүзеге асырылуы мүмкiн. Биыл
Қазақстанда көпшiлiк мемлекеттiк сатып алулар электрондық форматта жасалады.
Электрондық мемлекеттiк сатып алу форматқа көшу тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi
мемлекеттiк органдардың қамтамасыз етуде жүйелi амалдарды белгiлеуге мүмкiндiк бередi.
Мемлекеттiк сатып алу жүйесiн автоматтандыру негiзгi себептерi ретiнде сыбайлас жемқорлық
дәрежесiн азайту, бюджеттiк қор деңгейiнiң төмендеуiне әкелетiн процестердiң алдын алу,
сатып алулардың ашықтық деңгейiн жоғарылату.
Мемлекеттiк сатып алу веб-порталы келесiдей көпвекторлы функцияны қамтамасыз етедi:
мемлекеттiк сатып алуды тiркеу және жоспарлау, жүргiзiлген және жүргiзiлiп жатқан
мемлекеттiк сатып алулар туралы ақпаратты жинау, соның iшiнде тапсырыс берушi мен
әлеуеттi өнiм берушiнiң арасында құжаттармен алмасу, мемлекеттiк сатып алулар аясында
жүргiзiлген мемлекеттiк сатып алу туралы есеп және статистика, сондай-ақ қалыптасқан
мемлекеттiк сатып алулар саласында түсiндiрмелер мен анықтамалар ақпараттарын жариялау.
Қызмет көрсетушiлер арасында бәсекелестiкте тең жағдай жасау, айтарлықтай қағаз
жұмысын қысқарту, сатып алу процесiнiң ашықтығын арттыру, сондай-ақ өнiм берушiлер
арасында бәсекелестiкке тең жағдай жасау жоғарыда аталғандардың барлығы бюджет
шығыстарын қысқартуы тиiс.
Жылдың басынан, электрондық мемлекеттiк сатып алу жүйесiнiң арқасында мемлекет 14
млрд бюджеттiк қаржыларын үнемдедi. Жалпы электрондық аланының үш жарым жылдық
жұмысының арқасында үнемделген қаржылардың мөлшерi 52 млрд құрады.Баға ұсыныстарын
сұрату арқылы жүргiзiлген мемлекеттiк сатып алулардағы үнем мөлшерi 22% -дан 25% -ға
дейiн құрады. Мысал үшiн Ресей Федерациясында бұл көрсеткiш 15 % құрайды [3].
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Әр елде электрондық сатып алу жүйесi бiрегей емес екенiн атап өту керек, себебi, әр елде
өзiнiң институционалдық сипаттамалары бар болғандықтан нақты жүйелер тек берiлген елде
ғана қолдана алады, сондықтан әрбiр жүйе өзiнiң ерекшелiктерiмен сипатталады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алулар артықшылығы келесi факторлар
бойынша айқындалады:
– бiрiншiден, сатып алулар бiр вед-порталда жүзеге асырылуында, яғни барлық информация
бiр жерде жиналады;
– екiншiден, бiрынғай жiктемелер қолданады;
– үшiншiден, жүзеге асырылатын сауда-саттық рәсiмдерiнiң ашықтығы.
Мемлекеттiк сатып алу барлық негiзгi әдiстерi: баға ұсыныстары, тендерлер мен аукциондар
әдiстерi электрондық форматта 2012 жылғы 1 шiлдеден бастап өткiзiле бастады.
Электрондық аукцион әлемдiк тәжiрибесi бар электрондық сатып алудың негiзгi әдiсi.
Аукцион кезiнде өнiм берушiлер тiкелей уақытта жұмыс не қызмет үшiн бағасын ұсынады. Бұл
әдiстi iске асыру тұрғысынан қарасақ ең күрделi болып табылады, iске асыру тұрғысынан, ол
нақты сауда саттықты қарастырады. Өнiм берушiлер бiр-бiрiмен қатаң режимде бәсекелеседi,
яғни лезде бiр-бiрiнiң бағаларына жауап қайтарады.
Алайда, мемлекеттiк сатып алу электрондық нысанда ұсынған артықшылықтармен бiрге,
осы саладағы кемшiлiктер бар.
Қазiргi уақытта, мемлекеттiк сатып алу көпшiлiгi баға ұсыныстарын мемлекеттiк сатып
алу әдiсiн веб-порталы арқылы жүзеге асырылады. Баға ұсыныстарын ұсынудың қарапайым
рәсiмiн қарамастан, көбiнесе мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн өткiзу сатушылары мен
тұтынушыларының арасындағы түсiнбеушiлiк жағдайы бар.
Жеңiстi қамтамасыз ету
үшiн және келiсiм-шарттың шарттарын орындау мен мемлекеттiк сатып алудың жосықсыз
қатысушыларының тiзiлiмiне енгiзудi болдырмау үшiн, өнiм берушiлер сатып алу туралы
шарттың қорытындысы бойынша баға ұсыныстарын берудегi тәртiбiн бiлiп ұстану қажет.
Тапсырыс берушi мен өнiм берушi мәселелерi де бар. Баға ұсыныстарын сұрату тәсiлiмен
мемлекеттiк сатып алу кезiнде тапсырыс берушiнiң негiзгi келесi бұзушылықтары бар:
– мемлекеттiк сатып алу туралы ақпаратты орналастыру мерзiмiн орындамау;
– тапсырыс берушi келiсiм-шарт жобасын орналастырмау;
– хабарландыру мәтiнiмен келiсiмнiң жобасын әзiрлеу мәтiнiнде көрсетiлген ақпараттың
сәйкес келмеуi.
– мемлекеттiк сатып алу қорытындыларын шығару кезiнде өнiм берушiлердiң бағаларын
негiзсiз қайтару [4].
Мемлекеттiк сатып алу үшiн ең негiзгi көрсеткiш баға болғандықтан, тапсырыс берушi ең
төмен баға ұсынған өнiм берушiнi тандай отырып қызметтiң не тауардың ең нашар сапасына
тап болатыны ең негiзгi мәселе болып табылады.
Тапсырыс берушiлер өнiм берушiлердi бiлмегендiктен, өздерiн қорғау мақсатында, келiсiмшарттың барлық қырларын қарастырып тарауларын толық жазу арқылы кең көлемдi келiсiмшартты құруға тура келедi.
Сондай-ақ, жеңiмпаз деп атанған өнiм берушi мемлекеттiк сатып алу туралы келiсiм-шартқа
қол қоядан бас тарту және тапсырыс берушiлердiң өз өнiм берушiлерiн таба алмау сияқты
мәселелерi.
Мемлекеттiк сатып алулар мемлекеттiк заңмен қатаң реттеледi [2]. Мемлекеттiк сатып алу
жүзеге асыру кезiнде терiс салдары бар көптеген тәуекелдер пайда болады. Бұл тәуекелдер
әдетте, мемлекеттiк сатып алулардың үлкен көлемiн қамтиды. Жобалау құжаттамасын
қабылдау, орындалған келiсiм-шарт жұмыстарын орындау, қызмет көрсету, тауарларды
жеткiзу кезiнде тәуекелдер мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырған кезде әрбiр кезеңiнде
байқауға болады.
Мемлекеттiк сатып алу жүйесiнде ең көп кездесетiн ақаулықтарды (тәуекелдердi)
қарастырайық. Мысалы, тапсырыстарды орналастыру саласындағы қолданыстағы заңдар мен
нормативтiк жиынтықтар мүлтiксiздiктен алыс. Мемлекет мұқтажы үшiн сатып алуларды
басқару жүйесiн толықтай қамтамасыз ету ұтымды қарастырыла алмайды.
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Соңғы жылдары мемлекеттiк сатып алу жүйесiнде ауқымды терiс пайдаланушылықтар
Қазақстан Республикасының Президентiнiң хабарламасында хабарланған [5].
Сонымен қатар мемлекет мұқтажы үшiн тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшiн
тапсырыстарды үдемелi орналастыру бiрқатар терiс салдарын алып келдi:
– сатып алу жүйесiнде сыбайлас жемқорлықтың өсуi;
– бесәкелестiк ортасының тоқыраулық күйi;
– жеткiзiлетiн тауарлардың және қызметтердiң сапасын жақсарту үшiн резервтердi толық
пайдаланбау, т.б.
Атап айтқанда, жеткiзiлiмдердiң мерзiмдерiн реттегенде конкурс рәсiмдерiнiң тиiмдiлiгi
үшiн қағидалары мен шарттарын арасында объеективтi қайшылықтардың туындауы. Осы
деректi толығырақ түсiндiрейiк. Келiсiм-шарт бойынша қызмет көрсету мерзiмi ұзарған
сайын, сатып алуды өткiзу кезiндегi мерзiмдiк шығындары азайады.
Ұзақ мерзiмдi
экономикалық байланыстар кезiнде келiсiм-шартта көзделген мiндеттердi орындамау қаупi
жойылады және бағаны төмендету мүмкiндiгi пайда болады.
Жағымды жақтарды есептегенмен ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттардың жағымсыз жақтары
да бар. Бiрiншiден, ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттар кезiнде лауазымды тұлғалар арасында
бейресми қарыми-қатынастарының туындауынан келесi сатып-алуды өткiзу кезiнде объективтi
емес қорытынды шығару. Тапсырыс берушiнiң арнайы қорытынды шығаруға қызығушылығы
болмаса да, субъективтi себептер бойынша қорытындыны шығару, жеңiмпаздарды шығару
қорытындысына елеулi өзгерiстердi әкелуi мүмкiн. Осылайша, ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттар
тиiстi нарықта монополияландыру нәтижесiне айналуы ықтимал.
Екiншiден, ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттарды орындау аралығында, сапалы қызмет көрсете
алатын өнiм берушiлердiң пайда болуы жылдан жылға өсуде. Алайда, осы аралықта сатып
алу өткiзiлмейтiндiктен жаңа өнiм берушiлерде сатып-алуларға қатысу мүмкiндiктерi жоқ.
Үшiншiден, ұзак мерзiмдi келiсiм-шарттар кезiнде инфляция сияқты жалпыэкономикалық
жағдайларды ескеру мүмкiндiгi ескерiлмейдi.
Сондықтан, келiсiм-шартты орындау кезiнде (бағаларды қоса алғанда) өзгерiстердi еңгiзу
шарасыз нәтиже болып табылады.
Ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттарына түзетулердi еңгiзу тәртiбi әлi реттелмеген. Келiсiмшартты орындаудың соңғы сатысында осындай түзетулер нәтижесiнде келiсiм-шарт түбегейлi
өзгеруi мүмкiн [5].
Осы себептерден кейбiр елдерде ұзақ мерзiмдi келiсiм-шарттарды құруға тыйым салынған.
Тағы бiр мысал, баға және сапа сияқты шешушi факторлардың арасындағы
қайшылықтардан әсерiнен келiсiм-шарттардың тиiмдiлiгiн арттыратын шарттарды қолдану
қиынға түседi.
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерге келгенде олардың сапасы мен
бағасы арасындағы қайшылықтарды шешушiң бiр көзi ретiнде баға мен сапаға қойылатын
стандарттау талаптарын қою арқылы iрiктеуге болады. Алайда, сатып алуларды өткiзуде
және iрiктеуде әлеуеттi өнiм берушiлердi сатып алуға қатысуға тарту үшiн баға сияқты iрiктеу
факторын қолдану ең қолайлы болып табылады.
Сонымен қатар, мемлекет мұқтажы үшiн тауарларды, жұмыстар мен қызметтердi сатып
алуда халықаралық тәжiрибесiн талдау бiзге Қазақстан сатып алу тетiктерiн пайдалану
үшiн жақсарту бiрқатар ұсынуға мүмкiндiк берiлуде. Жаңа көзқарастар айтарлықтай,
Қазақстанда кәсiпкерлiктi дамытуға барлық деңгейдегi бюджеттердiң тиiмдiлiгiн арттыруға,
терiс ықтималдығын азайту үшiн жаңа серпiн беруге.
Мiндеттерi, функциялары және құрылымы сатып алу ұйымдастыру бойынша мемлекеттiк
ұйымның әсерi айтарлықтай кең болуы мүмкiн. Орталықсыздандырылған және тармақталған
құрылымы бар мемлекеттiк ұйымдарда, сатып алу қажеттiлiгi әр түрлi болуы айқын болып
табылады. Бұл жағдайда, сатып алу процесi осылайша ұйымдастырылуы тиiс, әрбiр аймақтық
кеңселердi қамтамасыз ету және олардың тиiмдi қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн, сол
уақытта, мiндеттi заң талаптарын орындай отырып.
Әрбiр аймақтық кеңселердi қамтамасыз ету және олардың тиiмдi қажеттiлiктерiн
қанағаттандыру үшiн сатып алу процесi мiндеттi түрде заң талаптарын орындай отырып
ұйымдастырылуы тиiс. Алайда, органдарға құқықтарды табыстау әрекетiнен шығыстардың
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тиiмдiлiгi төмендеуi мүмкiн. Тиiсiнше, осындай тәсiлдi iске асыру үшiн бас ұйыммен өзара
iс-қимыл механизмi жақсы ұйымдастырылуы тиiс [6].
Тиiмдi мемлекеттiк сатып алу жүйесiн қалыптастыру үшiн қажеттi және жеткiлiктi
шарттары ретiнде, бiз ұсынатынымыз: тараптардың заңды терең бiлуi және ұстануы;
нарықта өнiм берушiлер санының арасында бiрде-бiреуiнiң басым болмауы; ашық мемлекеттiк
сатып алуларға қатысу үшiн жасанды (әкiмшiлiк) кедергiлердiң болмауы; сатып алуда
бағаға сезiмтал заттардың сапалық айырмашылықтары; өнiм берушiлер арасындағы жiгерлi
бәсекелестiк; шағын және орта бизнес субъектiлернiнiң мемлекеттiк кеңейген қажеттiлiктерiне
жауап бере алуы; өндiрiстiк шығындарда баға мен пайда арасындағы ықтималдылық;
инновацияларды еңгiзу; ашық ақпараттық кеңiстiк. Жоғарыда айтылған электронды сатып
алулар саласын одан әрi жетiлдiруiн, және тауарлар мен қызметтер сатып алу процедураларын
жеңiлдетуiн қажет етедi.
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Турсункан Б.Б.
Проблемы правового регулирования отношений, связанных с государственными закупками в
Республике Казахстан
Проблемы правового регулирования отношений, связанных с государственными закупками в Республике Казахстан
на современном этапе развития экономических отношений являются наиболее актуальными и злободневными.
Рынок государственных закупок составляет важнейший элемент социально-экономического развития страны, а
сама система государственных закупок становится одним из основополагающих институтов государственного
регулирования экономики, оказывающего существенное влияние на ее динамику и структуру.
Исследование
указанных проблем и выработка конкретных рекомендаций по улучшению законодательной регламентации процедуры
проведения государственных закупок, повысит уровень прозрачности процесса, а также позволит снизить количество
административных барьеров.
Ключевые слова: государственные закупки, веб-портал государственных закупок, договор о государственных
закупках, поставщик, заказчики, шаг аукциона, потенциальный поставщик, аффилиированное лицо потенциального
поставщика, стартовая цена однородные товары, работы, услуги, работы, конкурсное ценовое предложение.
Tursunkan B.B.
Problems of legal regulation of relations connected with state procurement in the Republic of Kazakhstan
Problems of legal regulation of relations related to state procurement in the Republic of Kazakhstan at the present stage
of development of economic relations are the most relevant and topical. The market for state procurement are an important
element of social and economic development of the country and the state procurement system is increasingly becoming one of
the fundamental institutions of the state regulation of the economy, has a significant influence on dynamics and structure. The
research of these problems and formulate concrete recommendations for improving the legislative regulation of state procurement
procedures, increase the level of transparency of the process, and will reduce the number of administrative barriers.

5

Международный научный электронный журнал "Наука и Бизнес"

Keywords: state procurements, web portal of public procurement, contract on public procurement, the supplier, customers,
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