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Кызматтарды берүүгө конкурстарды өткөрүү жана алардын 
жыйынтыктары 

 
Конкурс № 1: Белгиленген акы төлөө шарттарында жер-топурак иштерин жүргүзүү.  
Конкурс № 2: «Кумтөр» кен ишканасында иштерди жүргүзүү үчүн саатына жараша акы 
төлөө шарттарында Жабдууну ижаралоо жана уюмдардын кызматкерлерин тартуу.  
 

1. «Кумтөр» кен ишканасында иштерди жүргүзүү үчүн саатына жараша акы төлөө 
шарттарында Жабдууну ижаралоо жана уюмдардын кызматкерлерин тартууга 
конкурстарга катышуу үчүн сунуштарды кабыл алууну баштоо жөнүндө 
кулактандыруулар  «Вечерний Бишкек» газетасынын 2013-жылдын 11-январындагы 
жума күнкү санында жарыяланган, ошондой эле компаниянын корпоративдүү веб-
сайтында да:  www.kumtor.kg жайгаштырылган.  

2. Бардык кызыкдар уюмдардын кошумча суроолоруна жооптор бир нече саат 
аралыгында берилди. Кошумча маалымат берүүгө суроо-талаптар иш күнү 
аралыгында канааттандырылды. Конкурстардын бардык катышуучулары менен 
техникалык жолугушуулар жана консультациялар өткөрүлдү.  

3. Бардык билдирме берүүчүлөргө өз билдирмелерин төмөнкү электрондук дарекке 
жөнөтүү өтүнүчү айтылган: localbuyer@kumtor.com. Бир катар билдирмелер 
электрондук почта боюнча келип түштү, айрымдары ачык да, желимделген да 
конверттерде курьер менен жеткирилди.  

4. Бардык келип түшүп жаткан билдирмелер түшүү иретине карата катталды. 
Жалпысынан жер-топурак иштерин жүргүзүү боюнча конкурска 19 билдирме; саатка 
жараша акы төлөө шарттарында жабдууну эксплуатациялоо жана жумушчуларды 
жалдоо боюнча конкурска – 21 билдирме келип түштү. Жети уюм эки конкурска тең 
катышуу үчүн өз билдирмелерин беришкен.  

5. 2013-жылдын 11-февралында комиссия түзүлгөн, ал келип түшкөн билдирмелердин 
жалпы санын көрсөтүү менен протокол даярдаган.  Бардык жабык конвертер 
комиссиянын биринчи отурумунда ачылган жана комиссиянын мүчөлөрү тарабынан 
каралган.  

6. Берилген билдирмелердин конкурстун талаптарына ылайыктуулугун анализдөө жана 
подряддык уюмдардын компетенциясын баалоо үчүн шарттуу классификациялык 
система сунуш кылынган жана иштелип чыккан. Келип түшкөн билдирмелерден 
бардык маалымат корутундулоочу таблицаларга көчүрүлгөн.  

7. Билдирмелерди кабыл алуу 2013-жылдын 8-февралында токтогон, бул датадан кийин 
билдирмелер катышууга кабыл алынбаган. Компания маалыматты тактоо үчүн да, 
кошумча документтерди берүү үчүн да бир да талапкер уюм менен байланышкан жок.  
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8. Бардык потенциалдуу подряддык уюмдар төмөнкү параметрлер боюнча алдын-ала 
бааланган:  
- иш тажрыйбасы (бизнесте болгон жылдардын саны); 
- жабдуунун иш жүзүндө болуусу (уюмдун контракт түзүлгөндөн кийин жабдууну 

сатып алууга даярдыгы эмес) жана уюмдун штатында иштөөчүлөрдүн болуусу;  
- кызматтарга баалары; 
- компаниянын жайгашкан орду, иштөөчүлөрдүн саны жана кошумча 

кызматкерлерди тартуу жөндөмдүүлүгү;  
- жүзөгө ашырылган долбоорлордун сүрөттөлүшү жана өнөктөштөрдүн 

рекомендациялары.  
 

9. Алдын-ала тандалып алынган подряддык уюмдар төмөнкү параметрлер боюнча 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүккө кошумча текшерилген:  
- кызматтарга баалар;  
- жабдуунун чыгарылган жылы жана жабдуунун ишке даярдыгы;  
- жабдуу үчүн суралып жаткан бааларды жана анын ишке даярдыгын салыштыруу 

(артыкчылык көбүрөөк ишенимдүү жабдууну эң төмөн баада сунуш кылышкан 
уюмдарга берилген);  

- уюмдун штатында иштөөчүлөрдүн болушу жана ушундай долбоорлорду жүзөгө 
ашыруу тажрыйбасы.  

Жогоруда көрсөтүлгөн категориялардын ар бири боюнча салыштырмалуу 
натыйжаларга карата ар бир подряддык уюмга белгилүү бир сандагы балл берилген, 
андан кийин алдын-ала тандалып алынган уюмдардын бардыгы үчүн жалпы балл 
чыгарылган, жана мына ушинтип, билдирмелер айрым категориялар боюнча да, 
жалпысынан да бааланган.  

10. Компания «Кумтөр» кен ишканасында иштөө мүмкүнчүлүгүн подряддык уюмдардын 
максималдуу мүмкүн болуучу санына берүү үчүн бир нече фирмалар менен 
контракттарды түзүү жөнүндө чечим кабыл алды.  

11. «Кумтөр» кен ишканасынын 2013-жылга тигил же бул техникага прогноздолгон 
муктаждыгына жана подряддык уюмдардын айрым категориялар боюнча жана 
жалпысынан баалоолоруна ылайык, максималдуу балл алышкан уюмдардын арасында 
жабдууларды бөлүштүрүү жүргүзүлгөн.  

12. Атаандаштыкка жөндөмдүү болуп чыгышкан, бирок бардык талап кылынган 
документтерди беришпеген уюмдарга алардын билдирмелерин тастыктоо үчүн 
кошумча документтерди берүү жөнүндө суроо-талаптар жөнөтүлгөн жана алынган 
кошумча маалыматты эске алуу менен акыркы чечим кабыл алынган.  

13. Техниканын бир же эки бирдиги менен гана атаандаштыкка жөндөмдүү болуп 
чыгышкан уюмдар алардан ийгиликтүүрөөк подряддык уюмдар менен бириктирүү 
мүмкүнчүлүгүнө, ошондой эле алардын жабдууларынын «Кумтөр» кен ишканасынын 
ишмердүүлүгү үчүн зарылдыгы жана башка уюмдардан ушуга окшош жабдууларды 
пайдалануу мүмкүнчүлүгү өңүтүнө анализденилген.   
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