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РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» мемлекеттік 

сатып алу жөніндегі маманның бос лауазымына орналасуға  байқау жариялайды. 
 

ҚР БҒМ, РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы», 010000, 

Астана қаласы, Кенесары көшесі, 40 үй, анықтама тел. (7172)64-27-21, rumcdo12@mail.ru 

бос лауазымына орналасуға байқау жариялайды. 

 

Мемлекеттік сатып алу жөніндегі мамані -қызметі - 1 бірлік, лауазымдық жалақысы - 80 662-

ден 90 757 теңгеге дейін. 
 

Лауазымдық міндеттері: Бекітілген жылдық бюджетті негізге алып, жылдық мемлекеттік 

сатып алу жоспарын бекіту үшін әзірлейді, қажеттілігіне қарай жылдық жоспарға өзгеріс енгізеді. 

Өнім берушіні таңдау, онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу бойынша Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес мемлекеттік сатып алу процедураларын 

жүргізеді. 

Өнім берушілердің шарт бойынша міндетттемелерін орындауын, келген тауарлардың және өзге 

де материалдық ресурстар мен қызметтердің сапасын және санын бақылайды. 

Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің әзірленген техникалық өзіндік 

ерекшеліктерін қарауға қатысады, мемлекеттік сатып алу бойынша азаматтық-құқықтық 

мәмілелерді әзірлеуге және жасасуға қатысады.   

Мемлекеттік сатып алу үшін пайдаланылатын ақшаны оңтайлы және тиімді жұмсау 

принципіне негізделеді. 

Өнім берушілер мен орындаушылар шарт міндеттемелерін бұзған жағдайда шағымдар 

бойынша материалдар әзірлейді 

Мерзімдік есепті белгіленген мерзімде дайындайды.  Есептік және ақпараттық 

деректердіңдұрыстығын қамтамасыз етеді.   

Мемлекеттік сатып алу бойынша ақпараттардың деректер базасын қалыптастыру, жүргізу 

және сақтау жұмыстарын орындайды, деректерді өңдеу кезінде қолданылатын анықтамалық және 

нормативтік ақпараттарға өзгеріс енгізеді. 

 

Білу керек: мемлекеттік сатып алуды және шаруашылық операцияларды ұйымдастыру 

бойынша, сондай-ақ есептерді құрастыру бойынша заңнамалық актілерді, қаулыларды, өкімдерді, 

бұйрықтарды, нұсқамалық, әдістемелік, нормативтік материалдарды; 

- мемлекеттік сатып алу учаскелері бойынша құжатайналымды ұйымдастыруды; 

- көрсетілген қызмет үшін есептесуге байланысты операцияларды құжаттамалық тіркеу тәртібін 

және олардың бухгалтерлік есеп есепшоттарында көрінуін және ақшалай қаражат қозғалысын; 

- кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметіне экономикалық талдау жасау әдістерін; 

- есептеу техникасын пайдалану тәртібін; 

- экономиканы, еңбекті ұйымдастыруды, басқаруды; 

- шаруашылық жүргізудің нарықтық әдістерін; 

- еңбек заңнамасын; 

- еңбекті қорғау ережелері мен нормаларын; 

- ішкі тәртіп ережелерін. 

 
 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (жоғары оқу орынынан кейін) білімі тиісті 

профильде, жұмыс өтілімі  кемінде 3 жыл.  
 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 

  конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

  мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме; 

 ерікті түрде ұсынылған өмірбаян; 

  білім туралы құжаттардың көшірмелері. 
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Тапсырыс беруші өз білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіптік даярлық деңгейі туралы 

қосымша ақпараттар бере алады (біліктілікті арттыру бойынша құжаттардың 

көшірмелері, ғылыми дәрежесі мен атағын беру, ғылыми жарияланымдар және т.б.). 
 

Осы құжаттардың біреуінің болмауы құжаттарды қатысушыға қайтару үшін негіз болып 

табылады. 
 

 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар Интернеттегі ресурстағы соңғы 

жарияланған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жай бойынша 

ұсынылады: РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы», 

010000, Астана қаласы, Кенесары көшесі, 40, ТЦ «7 континент», 15 қабат, кабинет 1519. 

Анықтама телефоны: 64-27-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.11.2018  

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» 

МОН РК объявляет конкурс на занятие вакантной должности специалиста по 

государственным закупкам. 

 

ГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МОН 

РК  , 010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, телефоны для справок: 8 (7172) 64-27-

21, rumcdo12@mail.ru объявляет конкурс на занятие вакантной должности: 
 

Специалист по государственным закупкам  – 1 единица, с должностным окладом от 80 

662 до 90 757 тенге, в зависимости от выслуги лет.  

 

Должностные обязанности: Разрабатывает на утверждение годовой план государственных 

закупок на основании утвержденного годового бюджета. 

Проводит процедуры государственных закупок в соответствии с Законодательством  

Республики  Казахстан  по выбору поставщика и заключение с ним договора о государственных 

закупках. 

Осуществляет контроль над выполнением поставщиками договорных обязательств, 

количеством и качеством поступающих товаров и других видов материальных ресурсов и услуг. 

Участвует в рассмотрении разработанных технических спецификации товаров, работ и 

услуг, в разработке и заключении гражданско-правовых сделок по гос.закупкам. 

Предоставляет потенциальным поставщикам: 

- равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим Законом; 

- добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков. 

Подготавливает материалы по претензиям к поставщикам и исполнителям при нарушении 

ими договорных обязательств. 

Готовит периодическую отчетность в установленные сроки и обеспечивает достоверность 

отчетной и справочной информации. 

Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных информации по 

государственным закупкам, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, которая 

используется при обработке данных. 

Осуществляет работу по закупке у поставщиков и исполнителей, подрядчиков товаров, услуг, 

работ. 

Участвует в разработке и заключении гражданско-правовых сделок по гос.закупкам. 

 

Должен знать: Законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, руководящие, 

методические и нормативные материалы по организации государственных закупок и хозяйственных 

операций, а также составлению отчетности; 

- организацию документооборота по участкам государственных закупок; 

- порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с расчетами за оказанные услуги и движение денежных средств; 

- методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предприятия; 

- правила эксплуатации вычислительной техники; 

- экономику, организацию труда и управления; 

- рыночные методы хозяйствования; 

- законодательство о труде; 

- правила и нормы охраны труда; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Требования к квалификации: Высшее (послевузовское) образование по 

соответствующему профилю и стаж работы  не менее 3 лет. 
 

Необходимые для участия в конкурсе документы: 
 заявление об участии в конкурсе; 
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 резюме на государственном и русском языках; 

 автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

 копии документов об образовании; 

 Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно 

его образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии 

документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, 

научных публикации, и т.п.). 

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 

участнику конкурса. 

 

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 

календарных дней с момента последней публикации объявления на интернет-ресурсах по 

адресу: РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования» МОН РК, 010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, ТЦ «7 континент», 

15 этаж, кабинет 1519. 

Телефоны для справок: 64-27-21. 


