
Мүлікті мүлiктiк жалдауға  

(жалға алуға) беру  

қағидаларына 1-қосымша 

Нысан  

 

Конкурсқа қатысуға 

ӨТІНІМ 

 

1. «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ қызметкерлері мен 

студенттерін тамақтандыруды ұйымдастыру» бойынша конкурс өткізу туралы 

жарияланған хабарламаны қарап және мүлікті мүлiктiк жалдауға (жалға алуға) беру 

қағидаларымен танысып, 

_____________________________________________________________________         

_____________________________________________________________________________ 

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның 

атауы және заңды тұлға басшысының немесе сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің 

тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)  

___________2021жылғы «___» _______ _____________ болатын конкурсқа қатысуға ниет 

білдіреді.  

2. Қатысушыға қойылатын талаптарға мен (біз) сәйкес емес екенім (із) анықталған 

жағдайда, мен (біз) конкурсқа қатысу құқығынан айырылуыма (мызға), мен (біз) қол 

қойған конкурс нәтижелері туралы хаттама және мемлекеттік мүлікті мүлiктiк жалдауға 

(жалға алуға) беру шарты жарамсыз деп танылуына келісемін (міз).  

3. Егер мен (біз) конкурстын жеңімпазы(дар)ы деп танылған жағдайда, конкурс өткізілген 

күннен бастап үш жұмыс күн ішінде мүлікті мүлiктiк жалдау (жалға алу) шартына қол 

қою міндеттемесін өзіме қабылдаймын (- мыз).  

4. Жалдау мерзімі барысында конкурсқа қатысу үшін берілген өтінімде ұсынылған бағаны 

көтермеуге міндеттенемін. 

5. Осы өтінім конкурс нәтижелері туралы хаттамамен бірге мүлікті мүлiктiк жалдауға 

(жалға алуға) беру шарты жасалғанға дейін қолданылатын шарт күшіне ие. 

6. Өзім(із) туралы мынадай мәліметтерді ұсынамын (-мыз):  

Заңды тұлғалар үшін:  

Атауы _______________________________________________________________________  

БСН _________________________________________________________________________  

Басшының тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) 

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мекенжайы: __________________________________________________________________  

Телефон (ұялы) нөмірі: _________________________________________________________  

Өтінімге мыналар:  

1) ___________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________  

3) ___________________________________________________________________________  

4) ________________________________________________________________қоса беріледі.  

 

 

Жеке тұлғалар – жеке кәсіпкерлер үшін:  

тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда): __________________________________________ 

ЖСН 

_________________________________________________________________________  

Паспорт деректері _____________________________________________________________  

Мекенжайы: __________________________________________________________________  



Телефон (факс) нөмірі: _________________________________________________________  

Өтінімге мыналар:  

1) ___________________________________________________________________________  

2) ___________________________________________________________________________  

3) ___________________________________________________________________________  

4) ________________________________________________________________қоса беріледі.  

 

жеке тұлғаның қолы, тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның 

атауы және заңды тұлға басшысының немесе сенімхат негізінде әрекет ететін өкілінің 

тегі, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)  

 

«___» ____________ 20 21  жыл 

 

Өтінімді  «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ қабылдады 

«____» __________ 2021  жыл ____ сағат____ минут. 

 

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:  

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;  

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;  

БСК – банктік сәйкестендіру коды;  

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;  

Кбе – бенефициардың коды. 


