
№______________  

хатқалталар,гофротарларды, ашықхаттарды және үлдіршек 

пакеттердісатып алу және сату шарты 

 

Қарағанды қ.                                          2020ж. «___»_________ 

 

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС, бұдан әрі «Тапсырыс 

беруші» аталып, Байжанов Рүстем Сейтбекович Директоры  

Жарғы негізінде әрекет етеді, бір Тараптан, және 

________________, бұдан әрі «Орындаушы» деп аталатын, 

___________________________, ________________________, 

негізінде әрекет ететін, екінші Тараптан, бұдан әрі бірге 

«Тараптар»,, ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, хатқалталар, 

гофротарларды, ашықхаттарды және үлдіршек 

пакеттердісатып алу және сату шарты, (бұдан әрі – Шарт) 

жасасты: 

 

 

1.   Шарттың мәні 

 

1.1.Орындаушы Тапсырыс берушігехатқалталарды, 

гофротарларды, ашықхаттарды және почта жөнелтімін буып-

түюге арналған үлдіршек пакеттерін(бұдан әрі – хатқалталар, 

пакеттер және ашықхаттар) сатуға міндеттенеді, алТапсырыс 

берушітапсырыс береді және төлейді. 

1.2. ҚР «Пошта туралы» заңының 10 тармағының 4 тармақшасына 

сәйкес мемлекеттік органдар мен мемлекеттік заңды тұлғалар 

арасында тіркелмейтін пошталық жөнелтілімдерді жіберуге, 

сондай-ақ жеке және заңды тұлғаларға тіркелмейтін пошта 

жөнелтілімдері түріндегі жазбаша жауаптар жолдауға тыйым 

салынады. 

 

2. Екі жақтыңміндеттері 

 

2.1. Орындаушыміндеттенеді:  

2.1.1. Тапсырыс берушігехатқалталар,гофротарлар, пакеттер және 

ашықхаттарды Орындаушының шотынаТапсырыс 

берушідентүскен сомма шегінде ұсынуға; 

2.1.2. Тапсырыс берушіге тарифтер өзгергені туралы 

хабарламаларды  тарифтердің қолданысқа енгізілуінен кем 

дегенде 10 (он) күн бұрын мерзімде жазбаша түрде хабарлауға. 

Қызметтердің тарифтері Орындаушымен біржақты тәртіпте осы 

Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде өзгеруі мүмкін және 

Орындаушының тарифтерді өзгерткендігі туралы  Тапсырыс 

беруші жазбаша хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) күнтізбелік 

күннен кейін күшіне енеді. Сонымен бірге, Орындаушының 

көрсеткен қызметтеріне өзгертілген тарифтері Тапсырыс беруші 

үшін қабылданған болып есептеледі. Орындаушының тарифтерді 

өзгерту туралы тиісті келісімнің Тараптар арасында жасасу сәтіне 

дейін, жаңа тарифтерді пайдалану үшін осы Шарттың тармағында 

көзделген мерзім өткен соң күшіне енетін, Орындаушымен 

Тапсырыс берушіге жолданған жазбаша хабарлама негіз болып 

табылады; 

2.1.3. Тапсырыс берушіге  өзінің мекен-жайы мәліметтері, банктік 

және басқада деректемелерінің  өзгергені туралы 10  (он) күннен 

кешіктірмей  жазбаша түрде  хабарлауға. 

2.2.Тапсырыс берушіміндеттенеді: 

2.2.1. хатқалталар, гофротарлар, пакеттер және ашықхаттар  сатып 

алуға Орындаушыға сенімхат ұсынуға.  ; 

2.2.2. Орындаушының қызметін ____________бекітілген  

тарифтерге сәйкес төлеуге; 

2.2.3.  Орындаушыға өзінің  мекен-жайы,  банктік жәнебасқада 

деректемелерінің   өзгергені  туралы, 10 (он) күнтізбелік  күннен 

кешіктірмей жазбаша түрде хабарлауға; 

 

3. Есеп айырысу тәртібі 

 

3.1. Орындаушының көрсетілген қызметтерін Тапсырыс 

берушіхатқалталар, гофротарлар,пакеттер, ашықхаттар  сатып алу 

күніне  «________» бұйрығымен бекітілген тарифтер бойынша 

төлейді. 
3.2. Тапсырыс беруші төлем жасайды бірақ,  тараптармен қол 

қойылған орындалған жұмыстар актісі (көрсетілген қызмет) негізінде 

Договор №______________ 

купли-продажи конвертов, гофротары, открыток и 

полиэтиленовых пакетов  

 

г.Караганда                                       «___»_________ 20_____ года. 

 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт», именуемый  в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Директора Байжанова Рустема 

Сейтбековича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ______________________, действующей на основании 

____________________________ с другой Стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности 

«Сторона», заключили настоящий Договор купли-продажи 

конвертов, гофротары, открыток и полиэтиленовых пакетов 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает 

на себя обязательства по реализации Заказчику конвертов, 

гофротары, открыток и полиэтиленовых пакетов для упаковки 

почтовых отправлений (далее – конверты, пакеты и  открытки). 

1.2. В соответствии п. 4 ст. 10 Закона РК «О почте» Запрещаются 

пересылка нерегистрируемых почтовых отправлений между 

государственными органами и государственными юридическими 

лицами, а также направление письменных ответов физическим и 

юридическим лицам в виде нерегистрируемых почтовых 

отправлений. 

 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется:      

2.1.1. предоставить Заказчику конверты, гофротары, пакеты и 

открытки в пределах поступивших от Заказчика на счет 

Исполнителя сумм; 

2.1.2. уведомлять  Заказчика в письменной форме об 

изменении тарифов не позднее 10  (десяти) дней до вступления их 

в действие. Тарифы на услуги могут быть в одностороннем 

порядке изменены Исполнителем и вступают в силу через 10 

(десять) календарных дней после получения Заказчиком 

письменного уведомления Исполнителя об изменении тарифов. 

При этом измененные тарифы, на оказываемые Исполнителем 

услуги, для Заказчика считаются принятыми. До момента 

заключения между Сторонами соответствующего соглашения об 

изменении тарифов Исполнителя, основанием для применения 

новых тарифов является письменное уведомление, направленное 

Исполнителем Заказчику, которое вступает в силу по истечении 

срока, предусмотренного настоящим пунктом Договора;  

2.1.3. уведомлять Заказчика в письменной форме об изменении 

своих адресных данных, банковских и других реквизитов не 

позднее 10 (десяти) календарных дней. 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. предоставлять Исполнителю доверенность на покупку 

конвертов, гофротары, пакетов и открыток; 

2.2.2. оплачивать услуги  Исполнителя в соответствии с 

утвержденными тарифами ________; 

2.2.3. уведомлять Исполнителя в письменной форме об 

изменении своих адресных, банковских и других реквизитов не 

позднее 10 (десяти) календарных дней. 

 

 

 

3. Порядок расчетов 

 

3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по тарифам, 

согласно Приложению № 1 утвержденным приказом «________» 

на день приобретения конвертов, гофротары, пакетов, открыток. 

3.2. Оплата производится Заказчиком но не позднее 60 

(шестидесяти) дней на основании подписанного Сторонами  Акта 

выполненных работ (оказанных услуг). 



60 (алпыс) күннен кешіктірілмейді. 
 

4. Дауларды шешу 

 

4.1. Осы Шартпен қарастырылған сұрақтар бойынша немесе 

оған байланысты пайда болған сұрақтар бойынша даулы 

мәселелер мен келіспеушіліктер пайда болған жағдайда  Тараптар 

оларды өзара келіссөздер жүргізу арқылы шешуге барлық жағдай 

жасайды. 

4.2. Егер Тараптар шарттағы келіспеушіліктерді келіссөздер 

жолымен шеше алмаса, ҚР заңнамасына сәйкес  сот тәртібімен 

қарастырады. 

 

5. Құпиялық 

5.1 Осы шарттың жағдайларына сәйкес және/немесе Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тараптар 

үшін міндетті болатын мәліметтерді және/немесе құжаттамаларды 

ұсынуды есепке алмағанда, әр тарап осы шарт бойынша басқа 

тараптан түскен барлық мәліметтерді және/немесе 

құжаттамаларды үшінші бір тарапқа жария етпеу құпиялылығына 

кепілдік береді.   

Тараптар үшін міндетті болатын мәліметтерді және/немесе 

құжаттамаларды ұсынуды есепке алмағанда, осы шарт бойынша 

әр тараптан түскен қандайда бір мәліметтерді және/немесе 

құжаттамаларды үшінші бір тарапқа жария еткен және/немесе 

тапсырған жағдайда, кінәлі тарап осы шарттың жағдайларына 

сәйкес және/немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес барлық шығындарды өтеуге міндеттенеді. 

 

6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпе 

 

6.1. «Әр Тарап (аталған термин осы ереже мақсаты үшін әр 

Тараптың барлық еңбеккерлерін, агенттерін, өкілдерін, үлестес 

тұлғаларын, сонымен қатар олармен тартылған немесе олардың 

атынан іс-әрекет ететін басқадай тұлғаларды қамтиды) осы Шарт 

бойынша жеткізілетін (көрсетілетін) тауарлармен (жұмыстармен, 

қызметтермен) байланысты байланыста болмайтынына, екінші 

Тарапқа, оның еңбеккерлеріне, агенттеріне, өкілдеріне, әлуетті 

тапсырыскерлеріне, үлестес тұлғаларына, сонымен қатар екінші 

Тараппен тартылған немесе олардың атынан іс-әрекет ететін 

басқадай тұлғаларға, мемлекеттік қызметшілерге, үкіметаралық 

ұйымдарға, саяси партияларға, жеке тұлғаларға және басқа 

тараптарға  («Тартылған Тараптар») пара (төлемнің, сыйлықтың 

және басқадай мүліктік пайданың, сыйақының кез келген 

нысанын, шексіз  қоса алғанда және жеңілдіктер  (ақшалай немесе 

кез келген құндылық түрінде) беруге немесе пара беруге әрекет 

етуге  байланыста болмайтынына келіседі.  

6.2. Әр тарап Екінші тарапқа Шарт жасалған күнге дейін екінші 

Тараппен осы Шартқа байланысты қандайда-болмасын іскерлік 

қатынас орнату және (немесе) ұзарту мақсатымен Тартылған 

Тараптарға пара бермегенін және әрекет етпегенін растайды және 

кепілдік береді. 

6.3. Әр тарап өз қызметін жүзеге асыратын мекеме орналасқан 

немесе бекітілген барлық елдің парақорлық және ақшаның 

«жылыстауы» заңдарымен танысқанын мойындайды және келіседі 

және көрсетілген заңдарды сақтайды.  

6.4. Әр тарап парақорлық және ақшаның «жылыстауына» қарсы 

заңдарын екінші  Тараппен бұзуға әкеп соқтыратын өз тарапынан 

қандайда–болмасын іс -әрекетті жасамауға                 және жол 

бермеуге келіседі.  

6.5. Тараптар олардың бухгалтерлік құжаттамасында осы Шарт 

бойынша жүзеге асырылатын барлық төлемдер нақты көрсетілуі 

тиіс болуымен келіседі.  

6.6. Егер Тараптардың біреуіне парақорлық және сыбайлас 

жемқорлық іс-әрекетіне қарсы осы ережелердің бірде-бірінің 

нақты немесе болжалды бұзылғаны белгілі болса, ол дереу екінші 

Тарапқа бұл туралы хабарлауы  және аталған іс бойынша 

жүргізілетін тергеуге жәрдем көрсетуі тиіс. 

6.7. Тараптар парақорлық немесе пара беруге әрекет ету 

фактілерін болдырмауға қажетті, өз еңбеккерлері үшін  сыбайлас 

жемқорлықпен күрес бойынша рәсімдер және саясат әзірлеуге  

және орындауға келіседі.  

6.8. Әр Тарап өз мердігерлерінің, кеңесшілерінің, агенттерінің 

 

 

4. Разрешение споров 

 

4.1. В случае возникновения споров и разногласий  между  

сторонами  по  вопросам,  предусмотренным настоящим 

Договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров между собой. 

4.2. Разногласия, вытекающие из договора, которые не 

могут быть решены путем переговоров, 

рассматриваются в судебном порядке, в соответствии с 

законодательством РК. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1 Стороны гарантируют конфиденциальность, не разглашение 

третьим лицам всей полученной друг от друга информации и/или 

документации по Договору, за исключением случаев, когда 

предоставление такой информации и/или документации 

обязательно для Сторон в соответствии с условиями Договора 

и/или действующим законодательством Республики Казахстан.  

В случае разглашения и/или передачи третьим лицам одной из 

Сторон какой-либо информации и/или документации, полученной 

от другой Стороны в связи с исполнением Договора, виновная 

Сторона обязуется возместить другой Стороне все причиненные 

этим убытки, за исключением случаев, когда предоставление 

такой информации и документации обязательно для Сторон в 

соответствии с условиями Договора и/или действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

6. Антикоррупционная оговорка 

 

6.1. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих 

положений включает всех работников, агентов, представителей, 

аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, 

привлекаемых ими или действующих от их имени) соглашается, 

что она не будет в связи с товарами (работами, услугами), 

поставляемыми (оказываемыми) по настоящему Договору, давать 

или пытаться давать взятки (включая, без ограничения, любые 

формы оплаты, подарки и прочие имущественныевыгоды, 

вознагражденияи льготы (в виде денег или любых ценностей) 

другой Стороне, ее работникам, агентам, представителям, 

потенциальным клиентам, аффилированным лицам, а также  

другим лицам, привлекаемым другой Стороной или действующим 

от ее имени, государственным служащим, межправительственным 

организациям, политическим партиям, частным лицам и прочим 

сторонам («Вовлеченные стороны»).  

6.2. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что 

до даты заключения Договора она не давала и не пыталась давать 

взятки Вовлеченным сторонам с целью установления и (или) 

продления каких-либо деловых отношений с другой Стороной в 

связи с настоящим Договором. 

6.3. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она 

ознакомилась с законами против взяточничества и отмывания 

денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована 

и в которых она осуществляет свою деятельность, и будет 

соблюдать указанные законы. 

6.4. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет 

совершать и не допустит со своего ведома совершения каких-либо 

действий, которые приведут к нарушению другой Стороной 

применимых законов против взяточничества или отмывания 

денег. 

6.5. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская 

документация должна точно отражать все платежи, 

осуществляемые по настоящему Договору. 

6.6. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или 

предположительном нарушении ею какого-либо из настоящих 

положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она 

должна немедленно поставить об этом в известность другую 

Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому 

по данному делу. 

6.7. Стороны соглашаются разработать для своих сотрудников и 

следовать политикам и процедурам по борьбе с коррупцией, 

необходимым для предотвращения фактов взяточничества или 



және осы Шарт бойынша оның атынан қызмет көрсететін басқа да 

тұлғалардың парақорлық немесе пара беруге әрекет ету 

фактілерінің алдын алуы бойынша рет-жосықтарды орындауын 

қамтамасыз етуге міндетті.  

6.9. Тараптар, осы Шарттың басқа ережелерімен көзделген, бұзу 

(орындаудан бас тарту)  құқығына қосымша, екінші Тарап  

парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер 

туралы осы ережелерді бұзған жағдайда,   бұзбаған Тарап бірден 

осы Шартты бұзуға (орындаудан бас тартуға) құқығы бар, және 

осы кезде екінші Тарап осы Шарт бойынша                        оны 

бұзғанға дейін тиісті түрде қойылған (орындалған, көрсетілген) 

тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшін парақорлыққа және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттер туралы осы ережелерді 

бұзумен байланысты емес, басқа төлемдерден басқа, осы  Шарт 

шеңберінде қосымша қандайда - болмасын төлем талап етуге 

құқығы жоқ  екеніне келіседі».  

6.10. Әр Тарап осы Шарт бойынша екінші Тарапқа тиесілі 

қандайда-болмасын төлемді жүзеге асыру міндетінен, егер ондай 

төлем  екінші Тараптың парақорлыққа және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекеттер туралы осы ережелерді 

бұзушылығымен байланысты болған жағдайда босатылады 

 

 

 

 

7.Шарттың әрекет мерзімі 

 

7.1. Шарт ____.01.20___________ жылдан бастап күшіне енеді 

және 20____________ жылғы 31 желтоқсан қоса алғанда 

қолданыста болады. 

7.2. Егер Тараптардың ешқайсысы Шарттың 5.1. тармағында 

көрсетілген әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін 30 (отыз) 

күнтізбелік күн бұрын Шарттың тоқтатылғандығы туралы 

мәлімдемесе, онда Шарт келесі күнтізбелік жылға және Шартпен 

белгіленген талаптарда ұзартылған болып саналады. 

7.3. Шартқа өзгерістер мен толықтырулар тараптардың келісімі 

бойынша жазбаша түрде қабылданады.  

7.4. Осы Шарт әрқайсысының заңды күштерібірдей мемлекеттік 

және орыс тілдерінде, тараптардың әр қайсысына бір-бір данадан 

екі данада  жасалды.   

 

8. Тараптардың заңды мекенжайлары 

«ОРЫНДАУШЫ» 

 

 «ТАПСЫРЫС БЕРУШІ »   

«ҚарағандыЖылу 

Сбыт» ЖШС 

100008, Қарағанды қ., Лобода көш., 35 А құрылысы 

СТН 302 000 270 860 

БСН 061 240 003 113 

ЖСК КZ89 9143 9841 1BC0 4054 

БСК  SABRKZKA «Сбербанк» АҚ   

 

 

Директоры ____________ Байжанов Р.С. 

М.П. 

попыток дачи взяток. 

6.8. Каждая Сторона обязуется обеспечить выполнение своими 

подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, 

предоставляющими услуги от ее имени по настоящему Договору, 

процедур по предотвращению фактов взяточничества или 

попыток дачи взяток. 

6.9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на 

расторжение (отказ от исполнения), предусмотренным другими 

положениями настоящего Договора, ненарушающая Сторона 

имеет право немедленно расторгнуть (отказаться от исполнения) 

настоящий Договор в случае нарушения другой Стороной 

настоящих положений о противодействии взяточничеству и 

коррупции, и при этом другая Сторона не вправе требовать какие-

либо дополнительные платежи в рамках настоящего Договора, 

кроме платежей не связанных с нарушением настоящих 

положений о противодействии взяточничеству и коррупции, за 

товары (работы, услуги), надлежащим образом поставленные 

(выполненные, оказанные) по настоящему Договору до его 

расторжения.  

6.10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по 

осуществлению какого-либо платежа, который может причитаться 

другой Стороне по настоящему Договору, если такой платеж 

связан с нарушением настоящих положений о противодействии 

взяточничеству и коррупции. 

 

7. Срок действия договора 

 

7.1. Договор вступает в силу с _______.01.20__________ года и 

действует по 31.12.20____________ г. включительно. 
7.2. В случае если ни одна из Сторон письменно не заявит о 

прекращении Договора за 30 (тридцать) календарных дней до 

истечения срока его действия, указанного в пункте 7.1. Договора, 

Договор считается пролонгированным на следующий 

календарный год, на тех же условиях. 

7.3. Изменения и дополнения к Договору принимаютсяв 

письменной форме по согласованию сторон. 

7.4. Настоящий Договор составлен на государственном и русском 

языках, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

8. Юридические адреса сторон 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт» 

г. Караганда, ул. Лободы, строение 35А  

БИН 061240003113 

ИИК KZ89914398411ВС04054 

ДБ  АО «Сбербанк» 

БИК SABRKZKA 

 

 

 

Директор: __________________ Байжанов Р.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к Договору купли-продажи конвертов, 



 гофротары, открыток и полиэтиленовых пакетов  

 

№_______________ от «_____» _______________ 20 ___г. 

 

 

Тарифы на купли-продажи конвертов, гофротары, открыток и полиэтиленовых пакетов  

 

№ п/п Наименование продукции   Ед. изм. 
Тарифы с учетом 

НДС 
Без НДС 

Конверты   

1 Реализация конверта 110*220 штука 
  

2 Реализация конверта 162*229 штука 
  

3 Реализация конверта 229*324 штука 
  

 гофрированная (картонная)  тара белая   

1 Г/ тара №1 (230*171*74) штука 
  

2 Г/ тара №2 (297*215*73) штука 
  

3 Г/ тара №3 (330*251*154) штука 
  

4 Г/ тара №4 (430*300*150) штука 
  

5 Г/ тара №5 (511*331*155) штука 
  

6 Г/ тара №6 (569*300*200) штука 
  

гофрированная (картонная)  тара бурая   

1 Г/ тара №1 (230*171*74) бур штука 
  

2 Г/ тара №2 (297*215*73) бур штука 
  

3 Г/ тара №3 (330*251*154) бур штука 
  

4 Г/ тара №4 (430*300*150) бур штука 
  

5 Г/ тара №5 (511*331*155) бур штука 
  

6 Г/ тара №6 (569*300*200) бур штука 
  

7 Г/ тара №7 (900*150*130) бур штука 
  

8 Г/ тара №8 (350*150*130) бур штука 
  

почтовые пакеты (полиэтиленовые)   

1 пакет почтовый 114х162 + 40мм (клапан) штука 
  

2 пакет почтовый 162х229 + 40мм (клапан) штука 
  

3 пакет почтовый229х324 + 40мм (клапан) штука 
  

4 пакет почтовый 250х353 + 40мм (клапан) штука 
  

5 пакет почтовый280х380 + 40мм (клапан) штука 
  

6 пакет почтовый320х355 + 40мм (клапан) штука 
  

7 пакет почтовый360х500 + 40мм (клапан) штука 
  

крафт конверты (пакеты)    

1 Крафт конверты (пакеты) 120х162+40 штука 
  

2 Крафт конверты (пакеты) 162х229+40 штука 
  

3 Крафт конверты (пакеты) 240х324+40  штука 
  

4 Крафт конверты (пакеты) 260х353+40 штука 
  

5 Крафт конверты (пакеты) 280х380+40 штука 
  

6 Крафт конверты (пакеты) 320х355+40 штука 
  

7 Крафт конверты (пакеты) 360х500+40 штука 
  

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

Директор 

    

                 _______________________________ Байжанов Р.С. 

 


