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П Р И М Е Р Н Ы Е  У С Л О В И Я  

договоров поставки товара  

ТОО «RG Gold», ТОО «RG Processing» (РГ Процессинг) 1 

 

Настоящие примерные условия договоров поставки товара (далее - «Условия») разработаны ТОО «RG Gold» и ТОО 

«RG Processing» (РГ Процессинг) в соответствии со статьей 388 Гражданского кодекса Республики Казахстан и определяют 

отдельные (общие) условия договоров поставки товара (далее - «Договор»), заключаемых как ТОО «RG Gold», так и ТОО 

«RG Processing» (РГ Процессинг) в качестве покупателей (далее  именуемые по отдельности - «Покупатель») с 

поставщиками товаров (далее - «Поставщик»). Далее, Покупатель и Поставщик совместно именуются «Стороны», а по 

отдельности «Сторона» или как указано выше.  

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает товар (далее – «Товар») в соответствии с настоящими Условиями, 

Договором.  

1.2. Наименование Товара, количество, цена за единицу, сроки и место поставки, сроки оплаты, гарантийный срок и 

прочая необходимая информация относительно поставляемого Товара указывается в Договоре.  

1.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с даты подписания Покупателем накладной на отпуск запасов 

на сторону (далее - расходная накладная) и/или акта приема-передачи Товара, определяемой в соответствии с 

пунктом 4.9. Условий. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит к Покупателю после 

принятия Товара и подписания Покупателем расходной накладной и/или акта прима-передачи Товара, дата которой 

определяется в соответствии с пунктом 4.9. Условий. 

2. Стоимость Товара и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость Товара составляет сумму, указанную в Договоре.  

2.2. Общая стоимость Товара включает в себя: стоимость Товара, расходы на необходимую техническую документацию, 

расходы на упаковку, маркировку Товара, транспортные расходы до Места поставки Товара, указанного в Договоре, 

складирование и хранение Товара в случае необходимости, погрузочно-разгрузочные работы, сертификацию Товара 

в Республике Казахстан, расходы на выполнение пуско-наладочных работ, монтажа/демонтажа, шеф-монтажа, 

подключения, ввода в эксплуатацию Товара, обучение персонала, прочие расходы, связанные с исполнением 

Договора.  

2.3. Общая стоимость Товара включает в себя НДС (в случае, если НДС включен в Общую стоимость Товара в 

соответствии с Договором), все налоги, обязательные платежи, сборы, пошлины, тарифы, отчисления, вычеты, 

платежи, доплаты, удержания и акцизы любого рода и характера (действующие или вводимые в действие после даты 

заключения Договора, а также любые их повышения, включая все налоги на продажи, передачу, акцизы и налоги на 

хранение; сборы за разрешения, портовые сборы, сборы за лоцманскую проводку, сборы порта и пристани, плату за 

погрузку и разгрузку; налоги на валовую выручку, доход, прибыль, дополнительные компенсации, франшизу и 

индивидуальную собственность; налоги с фонда заработной платы, профсоюзные и отраслевые налоги и сборы; 

пошлины на импорт, гербовые сборы и сборы со сделок; дополнительные налоги на импорт, налоги и сборы при 

таможенном оформлении, а также любое относящееся к ним вознаграждение, пени, штрафы и иные установленные 

законом сборы), независимо от того, налагаются ли они казахстанскими органами в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан или каким-либо зарубежным налоговым органом в соответствии с иным 

применимым правом. 

2.4. Общая стоимость Товара не может быть изменена в одностороннем порядке в течение срока действия Договора. 

2.5. Покупатель производит оплату за Товар в порядке, определенном настоящими Условиями и Договором. 

2.5.1. В случае, если Договором установлена оплата в размере 100 % от стоимости фактически поставленного и 

принятого Покупателем Товара, то оплата производится при условии наступления всех событий, указанных 

далее в настоящем пункте, и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты события, которое наступает 

позднее: 1) даты Поставки Товара, определяемой в соответствии с пунктом 4.9. Условий и (или) исполнения 

Поставщиком сопутствующих обязательств согласно п. 4.17. Условий; или 2) даты предоставления 

Поставщиком Покупателю счета-фактуры, выставленного на основании надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих надлежащую поставку Товара по количеству и качеству: накладная и/или акт 

приема-передачи Товара и/или соответствующий акт выполнения сопутствующего обязательства при 

поставке Товара, указанного в Договоре, подписанных между Сторонами и скрепленных их печатями в 

порядке, установленном пунктами 4.9., 4.17. Условий; или 3) даты предоставления Поставщиком Покупателю 

оригинала Договора (экземпляр Покупателя), подписанного между Сторонами и скрепленного их печатями. 

При не наступлении любого из вышеперечисленного события, срок оплаты соответственно продлевается до 

их полного выполнения Поставщиком, без наступления ответственности Покупателя по Договору.  

 
1 Примечание: настоящие Условия опубликованы в печати (газета «Деловой Казахстан», выпуск №50(847) от 23.12.2022г.), а также 

размещаются на официальном интернет-ресурсе Покупателя по адресу www.rggold.kz 
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2.5.2. В случае, если Договором установлено внесение Покупателем предоплаты (аванса), то Покупатель 

перечисляет Поставщику аванс в размере, указанном в Договоре не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты 

подписания Сторонами Договора. Оплата оставшейся суммы производится с учетом пропорционального 

удержания суммы авансового платежа при условии наступления всех событий, указанных далее в настоящем 

пункте, и в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты события, которое наступает позднее: 1) даты 

Поставки Товара, определяемой в соответствии с пунктом 4.9. Условий и (или) исполнения Поставщиком 

сопутствующих обязательств согласно п. 4.17. Условий; или 2) даты предоставления Поставщиком 

Покупателю счета-фактуры, выставленного на основании надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих надлежащую поставку Товара по количеству и качеству: накладная и/или акт приема-

передачи Товара и/или соответствующий акт выполнения сопутствующего обязательства при поставке 

Товара, указанного в Договоре, подписанных между Сторонами и скрепленных их печатями в порядке, 

установленном пунктами 4.9., 4.17. Условий; или 3) даты предоставления Поставщиком Покупателю 

оригинала Договора (экземпляр Покупателя), подписанного между Сторонами и скрепленного их печатями. 

При не наступлении любого из вышеперечисленного события, срок оплаты соответственно продлевается до 

их полного выполнения Поставщиком, без наступления ответственности Покупателя по Договору.     

2.6. Все платежи в рамках Договора осуществляются в национальной валюте - тенге, и производятся на банковский счет 

Поставщика, указанный в Договоре.  

2.7. Датой платежа считается дата отметки банка плательщика о принятии платежа к исполнению. 

2.8. Причитающийся Поставщику платеж может быть полностью или частично приостановлен Покупателем без уплаты 

штрафа за несвоевременную оплату при невыполнении Поставщиком какого-либо обязательства по Договору. 

2.9. Стороны, при необходимости, подписывают оформленный Покупателем акт сверки взаиморасчетов. Акт сверки 

подписывается уполномоченными лицами и главными бухгалтерами каждой из Сторон и заверяется печатями 

Сторон. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Покупатель вправе: 

3.1.1. проверить качество, комплектность и наименование поступившего Товара, и в случае его несоответствия не 

принимать Товар, не оплачивать его стоимость, и возвратить Товар Поставщику; 

3.1.2. потребовать допоставки недостающего количества Товара, либо отказаться от Товара, если Поставщик поставил 

Покупателю в нарушение Договора, Условий меньшее количество Товара; 

3.1.3. по своему выбору: принять Товар (часть Товара) с выявленными недостатками или отказаться от принятия Товара в 

соответствии с п. 4.10 Условий;  

3.1.4. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке согласно п. 11.4. Условий;  

3.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из Договора, Условий и законодательства Республики 

Казахстан. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. принять Товар в соответствии с Договором, Условиями; 

3.2.2. произвести оплату за Товар в соответствии с Договором, Условиями; 

3.2.3. надлежащим образом выполнять все свои иные обязательства по Договору, Условиям.   

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. требовать от Покупателя надлежащего исполнения Договора, Условий;  

3.3.2. требовать от Покупателя своевременной оплаты поставленного Товара; 

3.3.3. осуществить с согласия Покупателя досрочную поставку Товара.  

3.4. Поставщик обязуется: 

3.4.1. поставить Покупателю Товар надлежащего качества в сроки и согласно Договору, Условиям.   

3.4.2. в случае ненадлежащей поставки Товара (недопоставка, поставка недоукомплектованного, нерабочего или не 

соответствующего технической документации Товара): 

3.4.2.1. осуществить надлежащую поставку Товара (восполнить недопоставленное количество Товара, 

доукомплектовать, заменить, предоставить Товар) либо отремонтировать за свой счет неисправный Товар в 

течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения об этом уведомления от Покупателя или иной 

срок, согласованный с Покупателем, и в этом случае Товар считается поставленным Поставщиком с момента 

замены Товара ненадлежащего качества, поставки недостающего количества Товара или после ремонта Товара, 

либо  

3.4.2.2. в случае неисполнения Поставщиком обязательств в соответствии с пунктом 3.4.2.1. Условий полностью 

возместить фактически понесенные расходы Покупателя по Договору в связи с восполнением недопоставленного 

Поставщиком Товара, доукомплектацией, заменой либо ремонтом неисправного Товара; 

3.4.3. предоставить сертификат соответствия на Товар, если поставляемый Товар входит в перечень продукции и услуг, 

подлежащих обязательной сертификации в соответствии с законодательством РК; 

3.4.4. при необходимости хранить на своих складах Товар в течение срока, оговоренного Сторонами. При этом, 

Покупатель не обязан оплачивать Поставщику за период нахождения Товара на складе Поставщика; 

3.4.5. Поставщик обязан в своей налоговой отчетности по НДС отражать все обороты по Договору. В случае, если 

уполномоченными государственными органами в рамках процедуры камерального контроля, проведения проверок, 

а также иных мероприятий, будут установлены факты не отражения (не уплаты), либо не подтверждения 
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взаиморасчетов по операциям, предусмотренных Договором, вследствие чего Покупателю будет отказано в возврате 

суммы превышения НДС из бюджета Республики Казахстан, либо вменены к доначислению налоги, то Поставщик 

обязуется возместить Покупателю в течение десяти дней, после получения соответствующего извещения от 

Покупателя, всю сумму превышения НДС, отказанного в возврате из бюджета Республики Казахстан, а также 

возместить все иные вмененные налоги, включая финансовые санкции.   

3.4.6. В случае, если Договором предусмотрено требование о проведении Поставщиком пуско-наладочных работ, шеф-

монтажа, ввода в эксплуатацию Товара, других сопутствующих обязательств при поставке Товара Поставщик обязан 

обеспечить соблюдение персоналом Поставщика применимых в этой связи требований законодательства 

Республики Казахстан  в области промышленной безопасности, безопасности и охраны труда и окружающей среды, 

а также внутренних процедур Покупателя во время нахождения на территории объектов Покупателя, в том числе: 

Требования по гражданской защите, в том числе промышленной и пожарной безопасности, безопасности и охране 

труда, охране окружающей среды и энергосбережению; Порядок допуска Персонала; О порядке соблюдения мер 

санитарной противоэпидемиологической защиты при посещении территории и объектов ТОО «RG Gold»; О 

пропускном и внутриобъектовом режимах на охраняемой территории и объектах ТОО «RG Gold», а также 

выполнение персоналом Поставщика указаний представителей Покупателя на территории и объектах ТОО «RG 

Gold». Покупатель предоставляет внутренние документы для ознакомления по запросу Поставщика. 

4. Сроки и порядок поставки (передачи) Товара 

Сроки поставки Товара  

4.1. Срок поставки Товара (календарные даты/период времени либо график поставки Товара) указывается Договоре.  

4.2. В случае поставки Товара по графику поставки Товара Поставщик информирует Покупателя о ходе поставки 

очередной партии Товара путем представления письменных отчетов с периодичностью 1 раз в неделю и (или) по 

запросам Покупателя. 

4.3. Поставщик назначает своего ответственного представителя по Договору, для решения всех оперативных вопросов, 

возникающих в процессе его исполнения. Поставщик перед началом поставки Товаров обязан ознакомиться и 

следовать инструкции Покупателя по доставке товаров для поставщиков, прилагаемой к настоящим Условиям.  

4.4. Покупатель назначает своего ответственного представителя, осуществляющего контроль за ходом поставки Товара 

и решения оперативных вопросов, а также для осуществления приемки Товара от Поставщика. 

4.5. Поставка Товара может быть осуществлена Поставщиком несколькими отдельными партиями в соответствии с 

Договором либо с письменного согласия Покупателя.  

4.6. В случае, если поставка Товара осуществляется по заявкам Покупателя, Покупатель направляет Поставщику заявку, 

в которой указывает количество и требуемый срок поставки Товара (в письменной или в электронной форме на 

адреса, указанные в Договоре). Поставщик подтверждает возможность поставки Товара в требуемые сроки путем 

подписания и направления подписанной заявки Покупателю в течение 2-х рабочих дней с момента получения заявки. 

В случаях: (1) не подписания/не направления Поставщиком подписанной заявки или не направления предложения 

об ее изменении в указанный срок, заявка считается принятой Поставщиком к исполнению; (2) невозможности 

поставки Товара в требуемые сроки, Поставщик направляет Покупателю заявку с указанием приемлемых сроков 

поставки, если предлагаемые Поставщиком сроки поставки Товара (части Товара) являются неприемлемыми и 

превышают предлагаемый Покупателем срок, Покупатель имеет право не акцептовать заявку на условиях, 

предложенных Поставщиком и Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора в порядке, предусмотренном статьей 11 Условий.  

Приемка Товара по товарно-транспортной накладной 

4.7. В дату прибытия Товара в место назначения (поставки), указанное в Договоре, Товар принимается от перевозчика 

грузополучателем по количеству мест, указанному в товарно-транспортной накладной на Товар, путем сверки с 

фактическим наличием мест, с количеством, указанным в товарно-транспортной накладной, при условии отсутствия 

повреждений целостности упаковки Товара и иных выраженными недостатков (дефектов). 

 Прием-передача (приемка) Товара по количеству и качеству 

4.8. Товар передается по расходной накладной и/или по акту приема - передачи.  

4.9. Прием-передача (приемка) Товара по количеству и качеству осуществляется Сторонами в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с момента прибытия Товара в Место поставки Товара, указанное в Договоре, по результатам которого 

в указанный срок Покупателем подписывается расходная накладная и (или) акт приема-передачи Товара. Датой 

поставки Товара считается дата подписания Покупателем расходной накладной и (или) акт приема-передачи Товара. 

В случае, если в течение срока, указанного в настоящем пункте Условий, Покупатель не подпишет расходную 

накладную и (или) акт приема-передачи Товара и не представит письменный отказ от подписания указанных 

документов, Товар считается принятым Покупателем в дату, следующую за днем истечения срока для приема-

передача (приемки) Товара по количеству и качеству, установленного настоящим пунктом Условий.    

Дефекты в Товаре 

4.10. В случае обнаружения факта недостачи и/или иных фактов, связанных с ненадлежащей поставкой Товара (по 

количеству и/или качеству), включая, но, не ограничиваясь некомплектностью, выраженными дефектами, 

несвоевременностью поставки, нарушением целостности упаковки и т.п., Покупатель вправе не принять Товар и не 

подписать товарно-транспортную/расходную накладную и (или) акт приема-передачи Товара, либо по выбору 

Покупателя, Покупатель вправе принять имеющийся Товар, сделать соответствующую отметку о данном факте 

нарушений (недостатке Товара) в товарно-транспортной/расходной накладной и (или) акте приема-передачи Товара, 
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а также составить и подписать двусторонний акт о выявленных недостатках, составленный между Получателем 

Товара и лицом, его передающим. 

В акте о выявленных недостатках должны быть отражены следующие сведения: номер недостающего места, его вес 

и габариты, другие замечания. Один экземпляр акта о выявленных недостатках Покупатель обязан передать в 

течение 5 (пяти) календарных дней Поставщику.  

4.11. В случае приемки Товара в соответствии с пунктом 4.10. Условий, Покупатель обеспечивает хранение Товара 

ненадлежащего качества или некомплектных Товаров в условиях, предотвращающих ухудшение их качества. 

Покупатель обязан вызвать для участия в продолжении приемки Товара и подписания акта о выявленных 

недостатках представителя Поставщика незамедлительно.   

4.12. В случае неявки представителя Поставщика в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения вызова, 

не считая времени необходимого для проезда, неподписания Поставщиком акта о выявленных недостатках, 

направленного в соответствии с пунктом 4.10. Условий, и/или отказа Поставщика от подписания акта о недостатках 

Товара действительным считается акт, подписанный Покупателем в одностороннем порядке. Указанные в 

настоящем пункте действия/бездействия Поставщика не являются основанием для освобождения Поставщика от 

обязанности устранить выявленные недостатки.   

4.13. Поставщик обязуется в течение 20 (двадцати) календарных дней или иного согласованного с Покупателем срока со 

дня получения акта о выявленных недостатках и/или товарно-транспортной/расходной накладной и (или) акта 

приема-передачи Товара с соответствующими отметками о недостатках Товара, направленного(-ных) Покупателем 

в соответствии с пунктом 4.10. Условий, поставить недопоставленное, доукомплектовать (заменить) 

недоукомплектованный и/или поврежденный Товар на условиях поставки до места поставки Товара, указанного в 

Договоре, а также представить (при необходимости) исправленные товарно-транспортную/расходную накладную и 

(или) акт приема-передачи Товара. Все расходы в этом случае осуществляются за счёт Поставщика. 

Сторона может инициировать проведение экспертизы Товара, которая производится по правилам и нормативам 

Республики Казахстан. Экспертиза производится за счет заинтересованной Стороны только в специализированном 

учреждении, имеющем соответствующую аккредитацию. Если экспертиза установит, что недостаток качества 

возник до момента передачи Товара Покупателю или по причинам, возникшим до передачи Товара Покупателю, все 

расходы, связанные с проведением экспертизы, возлагаются на Поставщика и возмещаются последним Покупателю, 

если экспертиза проводилась за счет Покупателя. 

4.14. Покупатель вправе не производить приемку Товара по качеству и количеству и оплату Товара до устранения 

выявленных недостатков или до получения результатов экспертизы, указанной в пункте 4.13. Условий, а также 

отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неустранения (ненадлежащего устранения) 

выявленных недостатков в Товаре. Не выполнение Покупателем обязательства по оплате поставленного Товара по 

причинам, указанным в настоящем пункте Условий, не будет являться нарушением им обязательств по Договору, и 

Поставщик не вправе применять к нему штрафные санкции, предусмотренные Условиями.  Кроме того, устранение 

недостатков в Товаре не должно влиять на ход выполнения или приостанавливать иные поставки, предусмотренные 

Договором.  

4.15. Претензии (рекламации) Покупателя относительно недостачи, некомплектности, повреждения и/или несоответствия 

Товара Договору, могут быть направлены в адрес Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты 

приемки Товара, определяемой в соответствии с пунктом 4.9. Условий.  

Документы на Товар 

4.16. Одновременно с поставкой Товара Поставщик обязуется предоставить Покупателю следующие документы: 

1) Электронную счет-фактуру с указанием стоимости Товара. Счет - фактура выписывается в электронном виде в 

информационной системе электронных счетов-фактур в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством Республики Казахстан;  

2) Упаковочный лист, в котором указаны вес (нетто и брутто), номер и содержание каждого ящика и/или упаковки 

- 3 оригинала; 

3) Товарно-транспортная накладная, подписанная Поставщиком – 2 оригинала; 

4) Расходная накладная на Товар и/или акт приема-передачи, подписанные Поставщиком – 2 оригинала; 

5) Сертификат либо паспорт качества, выданный заводом-изготовителем Товара - 1 оригинал или нотариально 

заверенная копия, направленный в адрес грузополучателя;   

6) Сертификат происхождения товара (для импортируемых Товаров), выданный уполномоченным 

государственным органом или уполномоченной организацией страны происхождения Товара, или сертификат 

о происхождении Товара для внутреннего обращения, подтверждающий его происхождение на территории 

Республики Казахстан, выданный уполномоченной организацией, – 1 оригинал или нотариально заверенная 

копия; 

7) Сертификат соответствия (при обязательной сертификации) - 1 оригинал или нотариально заверенная копия; 

8) Техническая документация на Товар. Техническая документация должна быть полной и достаточной для 

установки и эксплуатации поставленного Товара;  

9) иная необходимая товарно-распорядительная документация. 

4.17. В случае необходимости проведения пуско-наладочных работ, шеф-монтажа, ввода Товара в эксплуатацию, 

выполнения иных сопутствующих при поставке Товара обязательств, предусмотренных Договором, обязательства 

Поставщика по надлежащей поставке Товара считаются выполненными после подписания Сторонами 

соответствующего акта (акт ввода Товара в эксплуатацию, акт шеф-монтажа, акт подключения и т.п.). Ввод Товара 

в эксплуатацию, исполнение иных сопутствующих обязательств, предусмотренных Договором, осуществляется 



 

 5 

силами и за счет средств Поставщика в сроки, оговоренные Договором или иные сроки, согласованные с 

Покупателем.   

4.18. Надлежащая поставка Товара и его приемка по количеству и качеству Покупателем в соответствии с пунктом 4.9. 

Условий и, при необходимости, выполнение сопутствующих обязательств при поставке Товара в соответствии с 

пунктом 4.17. Условий, являются основанием для произведения окончательной оплаты за поставленный Товар.   

5. Качество Товара, упаковка и маркировка 

5.1. Поставщик гарантирует Покупателю предоставление Товара надлежащего качества, количества, комплектности, 

соответствующим техническим условиям завода-изготовителя, стандартам (ГОСТ, СТ РК, ТУ, ОСТ, технический 

регламент и др.), требованиям страны завода-изготовителя и прочим требованиям, принятым для Товара данного 

вида, и подтверждаемым сертификатом соответствия, сертификатом качества и паспортом качества завода-

изготовителя установленного образца. 

5.2. Тара и внутренняя упаковка должны обеспечить полную сохранность Товара и предохранять Товар от повреждений 

при транспортировке воздушным и/или наземным транспортом, а также предохранять Товар от атмосферных 

воздействий. На каждом грузовом месте должна быть нанесена несмывающейся краской маркировка либо наклеены 

ярлыки, содержащие следующие данные: адрес Покупателя, место, комплектацию, номер договора, наименование 

Товара, получатель, производитель Товара, вес нетто, вес брутто. 

6. Гарантии и заверения 

Гарантии и подтверждения в отношении Товара и его поставки 

6.1. В отношении Товара и его поставки в течение срока действия Договора Поставщик гарантирует и подтверждает 

следующее: 

6.1.1. Поставщик имеет все необходимые права (в т.ч. решения уполномоченных органов/лиц Поставщика) для продажи 

Товара Покупателю, лицензии и разрешения и правоудостоверяющую документацию на Товар;  

6.1.2. Поставщик подтверждает, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и гарантирует, что Товар 

надлежащим образом оформлен во всех уполномоченных органах и организациях, не обременен никакими правами 

или притязаниями третьих лиц, никому не продан, не заложен, под арестом не состоит, судебных споров о нем не 

имеется и его передача в собственность Покупателю не нарушает права третьих лиц и у третьих лиц отсутствуют 

права воспрепятствовать поставке Товара;    

6.1.3. Поставщик гарантирует поставить Покупателю Товар надлежащего качества в сроки и в соответствии с Договором, 

настоящими Условиями;  

6.1.4. Товар новый и дата выпуска Товара не превышает 12 месяцев до даты отгрузки; 

6.1.5. Поставляемый Покупателю Товар не нарушает патентных и иных прав третьих лиц; 

6.1.6. Поставщик подтверждает, что никакие задержки в изготовлении, транспортировке и поставке Товара, приостановки 

исполнения Поставщиком обязательств по Договору, не могут служить основанием для требования Поставщика о 

продлении срока поставки Товара; 

6.1.7. Поставщик заверяет, что он полностью изучил все факторы риска и установил, какие меры Поставщик должен 

предпринять для надлежащей поставки Товара.  

6.1.8. Поставщик заверяет, что он полностью изучил все риски, связанные с геополитической обстановкой и 

обстоятельствами в мире, объявленными и действующими санкциями, о которых известно на дату заключения 

Договора, и гарантирует, что такие обстоятельства и санкции не будут препятствовать надлежащему исполнению 

Поставщиком обязательств по Договору, а также Поставщик не вправе ссылаться на такие обстоятельства в качестве 

форс-мажорных (пункт 8.1. Условий) и такие обстоятельства не могут являться основанием для освобождения 

Поставщика от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 

обязательств.  

6.2. В случае возникновения какого-либо события или ситуации, которая приводит либо может привести к тому, что 

какая-либо из заверений и (или) гарантий, предоставленная Поставщиком, станет существенно неточной, неполной, 

вводящей в заблуждение или неправильной в каком-либо отношении, и в случае невозможности устранения 

Поставщиком несоответствия в отношении какого-либо заверения и (или) гарантии, указанной в данной статье 

Условий, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора.  

Гарантийный срок на Товар  

6.3. Поставщик предоставляет Гарантийный срок на поставляемый по Договору Товар, срок которого указан в Договоре.  

6.4. Для целей Договора под Гарантийным сроком понимается период времени, в течение которого Товар должен быть 

пригодным для его использования Покупателем в соответствии с целями его обычного использования и в течение 

которого, Поставщик обязуется произвести ремонт и/или замену Товара за свой счет, в случае выявления скрытых 

недостатков в переданном Товаре. 

6.5. Претензии относительно качества поставленного Товара принимаются Поставщиком в течение гарантийного срока, 

указанного в Договоре.  

6.6. Покупатель, принявший Товар без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки, в том числе на недостатки, 

которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки. 

6.7. В случае возникновения в период эксплуатации несоответствия Товара его технико-эксплуатационным показателям, 

техническим характеристикам, сертификату качества, а также иным условиям, Покупателем в адрес Поставщика в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента обнаружения такого несоответствия направляется по электронной почте 

в виде сканированного документа уведомление об обнаружении такого несоответствия Товара, являющееся 

основанием замены, и/или ремонта и/или допоставки Товара или его части Покупателю Товара. 
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6.8. В случае получения уведомления о несоответствии Товара условиям Договора Поставщик в течение 7 (семь) 

календарных дней (с учетом проезда) с момента получения такого уведомления направляет специалистов для 

подписания акта несоответствия Товара. В случае принятия несоответствия Товара устранение производится за счет 

Поставщика. Покупатель имеет право выбрать устранение несоответствия в переданном Товаре либо 

предоставление иного Товара взамен несоответствующего. 

6.9. В случае не направления Поставщиком специалистов в сроки, указанные в п. 6.8. Условий, акт несоответствия 

Товара, подписывается Покупателем и является основанием замены, и/или ремонта, и/или допоставки Товара или 

его части Поставщиком. 

6.10. В случае возникновения спора в отношении соответствия или несоответствия Товара Договору, производится 

экспертиза качества Товара по правилам и нормативам Республики Казахстан. Экспертиза производится за счет 

заинтересованной Стороны только в специализированном учреждении, имеющем соответствующую аккредитацию. 

Если экспертиза установит, что недостаток качества возник до момента передачи Товара Покупателю или по 

причинам, возникшим до передачи Товара Покупателю, все расходы, связанные с проведением экспертизы, 

возлагаются на Поставщика и возмещаются последним Покупателю, если экспертиза проводилась за счет 

Покупателя. 

6.11. Дефектный Товар должен заменяться новым, восстановленным, переоборудованным или переделанным в заводских 

условиях или функционально эквивалентным.  

6.12. Замена и поставка Товара взамен дефектного, доставка Товара на ремонт и возврат Товара из ремонта до адреса, 

указанного Покупателем, осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней 

или иного срока, согласованного Покупателем, с даты подписания акта несоответствия Товара или получения 

Сторонами результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.10. Условий.  

6.13. Передача Товара на ремонт и обратно передается между Сторонами по акту приема-передачи, который 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

6.14. При невыполнении Поставщиком обязанности по устранению недостатков Товара в срок, указанный в пункте 6.12. 

Условий, Покупатель вправе привлечь третьих лиц либо устранить недостатки своими силами и потребовать от 

Поставщика возмещения понесенных убытков.  

6.15. Гарантия не распространяется на Товар, который был поврежден вследствие: неправильного хранения его на складе 

Покупателя, повреждений в процессе монтажа (за исключением случаев, когда проведение пуско-наладочных работ, 

шеф-монтажа, ввод в эксплуатацию Товара является обязанностью Поставщика в соответствии с Договором) или 

неправильной эксплуатации.  В данном случае условия ремонта или замены данного Товара будут оговариваться 

отдельными соглашениями Сторон.  

6.16. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, 

Гарантийный срок не течет до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком. Гарантийный срок на 

Товар продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться Покупателем из-за обнаруженных в 

нем недостатков. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение обязательств по Договору, а также в случае 

причинения убытков одной из Сторон по вине другой Стороны в процессе исполнения Договора, Стороны несут 

ответственность в соответствии с настоящими Условиями и действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

7.2. При просрочке оплаты переданного Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить пеню в размере 

0,1% (ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый рабочий день просрочки, но 

не более 10% от суммы просроченного платежа.  

При этом, пеня, установленная настоящим пунктом не начисляется за нарушение Покупателем срока выплаты авансового 

платежа, а также в случае не наступления любого из событий, указанного в п. 2.5. Условий.  

7.3. В случае не поставки Товара, несвоевременной поставки Товара (нарушение срока поставки), нарушения сроков 

пуско-наладочных работ, шеф-монтажа, ввода в эксплуатацию Товара и иных сопутствующих обязательств, 

предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить пеню в размере 0,5% 

(ноль целых пять десятых процента) от стоимости непоставленного/несвоевременно поставленного (не 

выполненного/несвоевременно выполненного сопутствующего обязательства, указанного в Договоре) в срок Товара 

за каждый день просрочки, но не более 10% (десять процентов) от Общей стоимости Товара.  

7.4. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков в Товаре, срока замены Товара ненадлежащего 

качества на Товар надлежащего качества, срока поставки недостающего количества Товара, срока ремонта 

неисправного Товара, согласно настоящим Условиям, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется 

уплатить пеню в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости своевременно не замененного, не 

поставленного, не отремонтированного Товара за каждый календарный день просрочки до дня фактического 

исполнения Поставщиком, но не более 30% от Общей стоимости Товара.    

7.5. В случае, если Поставщик допустил недостатки (дефекты) в Товаре или иные нарушения при его приеме-передачи, 

проведении пуско-наладочных работ, шеф-монтажа, вводе Товара в эксплуатацию, исполнении иных 

сопутствующих обязательств по Договору, в результате которых у Покупателя отсутствует возможность 

использования и (или) эксплуатации Товара (простой Товара), Покупатель вправе потребовать, а Поставщик 

обязуется уплатить штраф в размере 30% (тридцати процентов) от общей стоимости Товара за каждый факт 
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допущения недостатков (дефектов) в Товаре или иных нарушений при его приеме-передаче, исполнении 

сопутствующих обязательств (если такие обязательства предусмотрены Договором), повлекших простой Товара.  

7.6. За отказ от поставки Товара, от исполнения Договора или за отказ от выполнения иных обязательств после 

заключения Договора, Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штраф в размере 20% 

(двадцать процентов) от стоимости непоставленного Товара.  

7.7. В случае, если Поставщик не исполняет или ненадлежащее исполняет гарантийные обязательства по Договору, то 

Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется уплатить штраф в размере 10% (десяти процентов) от общей 

стоимости Товара.  

7.8. В случае неисполнения обязательств по местному содержанию в Товаре или несоблюдения требований Правил 

закупок (при осуществлении закупа товаров через реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их производителей), Покупатель вправе потребовать, а Поставщик обязуется 

уплатить штраф в размере 1% (один процент) от Общей стоимости Товара.  

7.9. Если Поставщик нарушил иные обязательства по Договору, настоящим Условиям за нарушение которых не 

установлена специальная ответственность настоящими Условиями, то Покупатель вправе потребовать, а Поставщик 

обязуется уплатить штраф в размере 5% (пяти процентов) от общей стоимости Товара.  

7.10. Оплата сумм неустойки (пени, штрафа), возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих 

обязательств по Договору, Условиям.   

7.11. В случае причинения Поставщиком Покупателю убытков, такие убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 

неустоек, предусмотренных в настоящих Условиях.    

7.12. Счет на оплату неустоек подлежит оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления.  

7.13. В случае возникновения обстоятельств, повлекших уплату неустойки (пени, штрафа) и/или убытков, они могут быть 

взысканы Сторонами при осуществлении взаиморасчетов путем удержания суммы неустойки (пени, штрафа) и/или 

убытков.  

7.14. Стороны договорились о возможности прекращения обязательств Поставщика по оплате возникших неустоек или 

иных санкций и/или возмещении убытков по Договору путем проведения Покупателем зачета сумм заявленных 

надлежащим образом требований против подлежащей уплате Поставщику стоимости Товара.   

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс – мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если 

оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. 

Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный соответствующей 

уполномоченной организацией Республики Казахстан.  

8.2. Термин «обстоятельство непреодолимой силы» означает стихийные бедствия, войны, блокады, восстания, мятежи, 

эпидемии, обвалы, молнии, землетрясения, пожары, шторм, наводнения, размыв, гражданские волнения и другие 

непредвиденные обстоятельства, находящиеся вне разумных пределов контроля Стороны, которая просит о 

приостановке, которые такая Сторона не могла предотвратить, преодолеть, или от которых она не могла защититься, 

приложив должные усилия. 

8.3. Независимо от пунктов 8.1., 8.2. Условий, Стороны договорились, что обстоятельства непреодолимой силы не 

включают в себя обстоятельства, о которых известно на дату заключения Договора, включая, но не ограничиваясь 

следующими обстоятельствами: 

1) санэпидемологическая обстановка в мире, вызванная эпидемией коронавируса и/или её последствиями; 

2) военные действия в Украине и/или её последствия; 

3) геополитическая обстановка в мире, объявленные и действующие санкции, запреты и ограничения любого рода 

и характера.  

8.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельство непреодолимой силы, должна приложить все усилия к устранению 

последствий обстоятельства непреодолимой силы. 

8.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по Договору по причине наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде 

о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней предоставить 

другой Стороне подтверждение обстоятельства непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия 

обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки соответствующих 

компетентных органов или торгово-промышленной палаты соответствующей страны.  

8.6. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 

обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.7. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Поставщик 

и Покупатель обсудят, какие меры следует принять для продолжения поставки Товара. 

8.8. Каждая Сторона самостоятельно несёт риск возникновения убытков в связи с действием обстоятельств 

непреодолимой силы.   

8.9. Если Стороны не смогут договориться в течение 20 (двадцати) календарных дней, тогда Покупатель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

9. Соглашение о конфиденциальности 

9.1. Настоящим Стороны обязуются держать в строгой конфиденциальности информацию, полученную друг от друга по 

Договору и определенную ими как конфиденциальная информация, и не разглашать, не передавать третьим лицам 
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и не использовать такую информацию в личных целях без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.2. Настоящим Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация включает в себя (но не ограничивается):  

a) обстоятельства, имеющие деловое отношение к финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон; 

b) техническую и иную документацию и материалы, передаваемые и получаемые Сторонами в процессе исполнения 

Договора; 

c) любую иную информацию, признанную Сторонами конфиденциальной и относящуюся к коммерческой тайне 

Сторон. 

9.3.  За несоблюдение или ненадлежащее соблюдение условий п. 9.1. Условий, виновная Сторона несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Республики Казахстан и Условиями, а также возмещает другой Стороне 

причиненные таким разглашением убытки.   

10. Применимое право и разрешение споров   

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, а также требования, которые могут возникнуть из Договора или в связи 

с ним, подлежат урегулированию посредством проведения переговоров между Сторонами, предметом которых 

должно быть достижение договоренности по возникшему спору или разногласию, или требованию. Договоренность 

между Сторонами в таком случае должна быть достигнута в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

получения Стороной уведомления о наличии спора (требования), и оформлена в письменном виде за подписями 

Сторон.  

10.2. Любые споры, не урегулированные мирным путем, подлежат рассмотрению в судебном порядке в 

Специализированном межрайонном экономическом суде города Астана.  

10.3. Договор, настоящие Условия регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.  

11. Изменение и расторжение Договора 

11.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты подписания Договора уполномоченными представителями 

Сторон и действует до даты/события, указанного в Договоре.   

11.2. Изменение Договора возможно по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме, подписаны и заверены уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

- по соглашению Сторон; 

- в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

- в случаях, предусмотренных настоящими Условиями или Договором.   

11.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

a) если просрочка поставки Товара, проведения/выполнения сопутствующих обязательств при поставке Товара 

(если такие обязательства предусмотрены Договором) превысит 15 (пятнадцать) календарных дней; 

b) если Поставщик отказывается от поставки всего или части Товара после заключения Договора;  

c) Поставщик поставил Товар, не соответствующий условиям Договора, и (или) не выполняет требования по 

устранению недостатков в Товаре в назначенный Покупателем срок; 

d) в случае, если поставка Товара предполагается по заявке Покупателя и предлагаемые Поставщиком сроки 

поставки Товара (части Товара) являются неприемлемыми и превышают указанный Покупателем в заявке срок;  

e) в случае, если у Покупателя возникнет необходимость в уменьшении потребности в количестве Товара; 

f) если Стороны в течение 20 календарных дней не могут договориться о дальнейшей поставке Товара, 

приостановленного в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий;   

g) в случае нарушения Поставщиком положений о противодействии взяточничеству и коррупции;  

h) в иных случаях нарушения Поставщиком принятых им обязательств по Договору, настоящим Условиям, а 

также иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  

При наступлении случая, указанного в настоящем пункте 11.4. Условий, Покупатель вправе установить 

разумный срок для устранения его причин. Если Поставщик в указанный срок не устранит надлежащим образом 

указанные причины, Покупатель будет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  

11.5. В случае, если Покупатель в одностороннем порядке отказался от исполнения Договора при наступлении случаев, 

предусмотренных пунктом 11.4. Условий, никакие убытки, штрафы, неустойки не подлежат возмещению 

Поставщику.   

11.6. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично без 

объяснения причин путем направления письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. Стороны в течение 10 (десяти) календарных дней осуществляют все 

взаиморасчеты по поставленным и принятым Товарам, а также иным неисполненным обязательствам, возникших до 

даты такого расторжения по Договору.  

11.7. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения 

Договора. Покупатель вправе требовать возврата выплаченных авансов, возмещения убытков, причиненных 

расторжением Договора согласно пункту 11.4. Условий, и уплаты неустоек, предусмотренных статьей 7 Условий, а 

Поставщик обязуется осуществить возврат выплаченных авансов, возмещение убытков и оплату установленной 

неустойки.  
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12. Антикоррупционные положения 

12.1. 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 и гарантирует, что она не производила, прямо или косвенно,  и не будет, прямо или 

косвенно производить любые платежи, преподносить подарки, прочие имущественные выгоды, вознаграждения и 

льготы или передавать иные ценности другой Стороне, государственным служащим или любой иной стороне 

способами, противоречащими применимому законодательству (включая, но не ограничиваясь,  закон Республики 

Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»).  

12.2. Поставщик признает и соглашается с тем, что он ознакомлен с применимым законодательством против 

взяточничества и отмывания денег всех стран, в которых он учрежден или зарегистрирован и в которых он 

осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанное применимое законодательство.  

12.3. Каждая Сторона соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит совершения от ее имени каких-либо 

действий, которые приведут или могут привести к нарушению другой Стороной применимого законодательства 

против взяточничества или отмывания денег, а также предпримет меры по соблюдению своими работниками, 

подрядчиками, консультантами, агентами и другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по настоящему 

Договору, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток. 

12.4. Если Поставщику станет известно о фактическом или предположительном нарушении им какого-либо из настоящих 

положений о противодействии взяточничеству и коррупции, попытках (прямых или косвенных) потребовать 

незаконное вознаграждение от Поставщика, последний должен немедленно поставить об этом в известность 

Покупателя и оказать ему содействие в расследовании, проводимому по данному делу. 

12.5. Нарушение Поставщиком любого обязательства, указанного в настоящих антикоррупционных положениях, может 

быть рассмотрено Покупателем как существенное нарушение условий настоящего Договора с предоставлением 

Покупателю права расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с немедленным 

вступлением в силу, а также без ущерба любым иным правам или средствам защиты Покупателя согласно 

настоящему Договору или применимому законодательству. Поставщик принимает на себя обязательство освободить 

Покупателя от требований и возместить Покупателю все убытки, понесённые в связи с любой ответственностью, 

ущербом, расходами или затратами, возникшими в результате или в связи с нарушением любого из указанных выше 

обязательств и расторжением настоящего Договора.  

12.6. Ни одно из положений настоящего Договора не возлагает на Сторону обязательство компенсировать другой Стороне 

любые произведенные или обещанные платежи, подарки, выгоды, вознаграждения, льготы и ценности, указанные в 

п.12.1. Условий.  

12.7. Стороны соглашаются в целях предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи/получения взяток 

соблюдать настоящие антикоррупционные положения, а также Кодекс деловой этики поставщика, размещенный на 

корпоративном сайте ТОО «RG Gold» (rggold.kz). Поставщик настоящим заявляет и подтверждает, что он получил 

копию Кодекса деловой этики поставщика или получил информацию о том, как получить доступ к указанному 

Кодексу деловой этики поставщика, размещенному на корпоративном сайте ТОО «RG Gold» (rggold.kz). Поставщик 

выражает согласие на исполнение своих обязательств по настоящему Договору согласно стандартам этического 

поведения, в существенной части совпадающим со стандартами Кодекса деловой этики поставщика. 

12.8. Покупателем установлены следующие линии связи, позволяющие Поставщику и его работникам сообщать о 

нарушениях применимого законодательства, политик и стандартов поведения посредством обращения на веб-сайт: 

www.rggold.kz или на электронную почту: hotline@rggold.kz.  

13. Гарантии по соблюдению налогового законодательства и противодействию по уклонению от уплаты 

налогов  

13.1. Настоящим Поставщик подтверждает, что с подписанием Договора гарантирует перед ТОО «RG Gold»/ТОО «RG 

Processing» (РГ Процессинг), далее – Покупатель и принимает нижеуказанные обязательства в области соблюдения 

налогового законодательства и участвует в противодействии по уклонению от уплаты налогов:      

13.2. Стороны выражают своё согласие с тем, что их документы, налоговая отчётность должны в полном объеме и 

своевременно отражать свои налоговые обязательства. Поставщик обязан в своей налоговой отчетности по НДС в 

полном объеме и в установленные Налоговым кодексом сроки, отражать обороты по реализации в отношении сделок 

по настоящему Договору.   

13.3. Поставщик гарантирует что:  

1) он и (или) его аффилированные лица, контрагенты, привлеченные для исполнения настоящего Договора, 

отсутствуют по данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, в списках неблагонадежных 

налогоплательщиков, налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации, налогоплательщиков, по которым 

приостановлена выписка электронных счетов фактур, размещенных на сайте http://kgd.gov.kz/;  

2) им и (или) его аффилированными лицами, его контрагентами по сделкам, связанным с настоящим Договором, не 

совершены /не будут совершены сделки, признанные судом недействительными;  

3) им и (или) его контрагентами, привлеченными для исполнения настоящего Договора, не совершены/ не будут 

совершены действия по выписке электронного счета фактура (для плательщиков НДС) или иного документа (для 

неплательщиков НДС) без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;  

4)  не имеет неисполненных налоговых обязательств по камеральному контролю и уплате налогов.  

13.4. Поставщик гарантирует легальность происхождения товара и обязуется предоставить Покупателю по требованию 

документы без коммерческой информации, подтверждающие происхождение поставляемого товара (декларацию на 

товары, заявление об уплате косвенных налогов по форме 328.00, сертификат происхождения товара, договор с 

контрагентами, привлеченными для исполнения настоящего Договора).   
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Поставщик, являющийся производителем поставляемого товара, оказывающий услуги, выполняющий работы по 

требованию Покупателя представляет документы, подтверждающие наличие трудовых и материальных ресурсов, 

соответствующих лицензий и разрешений, производственных мощностей (складских помещений, транспортных 

средств), необходимых для поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, и сведения о местонахождении 

его складских и (или) производственных и (или) торговых площадей.  

13.5. Поставщик обязуется:   

1) в случае нарушения гарантий, заявленных в пунктах 13.1 – 13.3. Условий, повлекшие имущественную 

ответственность Покупателя в виде применения органами государственных доходов корректировки объектов 

налогообложения и объектов, связанных с налогообложением, а также выплате Покупателем штрафов, пени и 

других обязательных платежей, возмещает все понесенные Покупателем расходы (а именно, только суммы налогов 

и пени согласно Налогового Кодекса РК), подтверждённые документально;    

2) в случае отказа органами государственных доходов в возврате НДС, не подтвержденного в ходе налоговой 

проверки по причине не отражения/неполного отражения Поставщиком оборота по реализации в своей налоговой 

отчетности по НДС, обязан незамедлительно, по требованию Покупателя возместить ему исключенные из зачета 

суммы НДС.  

13.6. Стороны договорились и согласились, что Покупатель вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, 

уведомив Поставщика за 15 календарных дней, в случае если Поставщик отказывается устранить нарушения 

вышеуказанных гарантий. Вышеуказанный отказ возможен при последовательном соблюдении следующих условий:  

- Покупатель уведомляет Поставщика о нарушении гарантий;  

- Поставщик сообщает о своем согласии\несогласии;  

- в случае согласия Поставщика, Стороны определяют срок по устранению таких нарушений.   

- в случае несогласия Поставщика, Стороны определяют срок для совместного расследования факта нарушения, по 

результатам которого, в случае выявления нарушения, и отказа Поставщика от его устранения, Покупатель вправе 

уведомить Поставщика за 15 дней о предстоящем отказе.   

13.7. В случае выявления нарушений, повлекших обязанность Покупателя по уплате каких-либо сумм по обязательствам 

Поставщика и/или его контрагентов, являющихся поставщиками товара, реализуемого в рамках настоящего 

Договора, перед налоговыми органами Республики Казахстан, Покупатель оставляет за собой право приостановить 

осуществление любого платежа по Договору на сумму, не превышающую сумму задолженности перед налоговыми 

органами, до устранения нарушений Поставщиком и (или) его контрагентами вышеуказанных гарантий. При этом, 

пеня за несвоевременную оплату, предусмотренная Условиями, не начисляется.   

14. Иные применимые требования 

14.1. В случае, если поставка товаров осуществляется через реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении 

операций по недропользованию, и их производителей:  

14.1.1. Поставщик обязан соблюдать Правила закупок при исполнении Договора.  

14.1.2. Поставщик обязан обеспечить местное содержание в поставляемых Товарах, как это предусмотрено 

Договором. Расчет местного содержания производится в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

14.1.3. По окончанию поставки Товара вместе с накладной и/или актом приема-передачи Товара и/или 

соответствующим актом по исполнению сопутствующих обязательств, предусмотренных Договором 

Поставщик представляет Покупателю фактический расчет доли местного содержания в Товаре.  

14.2. Если иное не уставлено Договором, ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору 

третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.  

14.3. В случае, если одно или несколько положений Договора, Условий будут признаны недействительными, 

противозаконными или исполнение таких положений окажется невозможным в соответствии с действующим 

законодательством, то законность и возможность исполнения оставшихся положений Договора, настоящих Условий 

и их применение ни в коей мере не будут затронуты или ослаблены. Недействительное положение заменяется 

близким по смыслу и допустимым в правовом отношении.  

14.4. Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, email 

адреса, контактных данных, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого 

изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты оплаты). 

14.5. Настоящие Условия применяются к отношениям между Покупателем и Поставщиком только в случае, если это 

прямо предусмотрено в Договоре. В случае возникновения противоречий между Условиями и Договором приоритет 

будут иметь условия заключённого Договора.  

14.6. Настоящие Условия применяются к отношениям между Покупателем и Поставщиком по Договору в полном объеме 

и в соответствии с редакцией настоящих Условий, если иное не предусмотрено Договором.    

14.7. Настоящие Условия действуют с даты их опубликования. 

14.8. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью заключаемых с их применением Договоров и регулируют 

отношения по таким Договорам, заключаемым с даты публикации Условий.   

14.9. Настоящие Условия публикуются на казахском, русском и английском языках. В случае любого противоречия 

между казахским, русским или английским текстами настоящих Условий, русский текст имеет преимущественную 

силу.  
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Приложение к Примерным условиям договоров поставки  

ТОО «RG Gold», ТОО «RG Processing (РГ Процессинг)»   

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 
ТОО «RG Gold», ТОО «RG Processing (РГ Процессинг)»   

НА УЧАСТОК КОМПАНИИ В РАЙГОРОДКЕ 

 

Уведомление о планируемой отправке товаров с приложением указанных ниже документов нужно обязательно отправлять сотрудникам 

ТОО «RG Gold» или ТОО «RG Processing (РГ Процессинг)» (далее каждая по отдельности – Компания) согласно списку рассылки за 3 

дня до планируемой даты отправки товара.  

В теме сообщения обязательно указывать номер Договора и название Поставщика. 

ВАЖНО!   

Не отправлять машину с товаром на доставку без предварительной проверки документов и получения подтверждения от сотрудников 

Компании. 

Доставка на участок в Райгородке 

Адрес доставки: 

Республика Казахстан, Акмолинская область, Успено-Юрьевский с/о, производственный участок близ села Райгородок. 

График работы: без выходных с 07:00 до 19:00  

Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 

Приемка груза до 18:00 

 

Приемка и подпись на накладных: 

Заведующий складом: Мамашарипов Алмазбек (ТОО «RG Gold»), Валерий Шефер (ТОО «RG Processing») 

Координатор по Логистике (ТОО «RG Gold»/ТОО «RG Processing»): Жангужин Бауржан моб: +7 701 758 71 58  

Логист (ТОО «RG Processing»): Давлетьярова Майя моб: +7 777 766 10 28   

Экспедиторы (ТОО «RG Gold»): Огнев Денис моб: +7 771 188 7990, Жуманов Нурлыбек Моб: +7 747 796 10 10 

Список рассылки для 

товаров 

 

ТОО «RG Gold»: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

ТОО «RG Processing»:  

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz    

Список рассылки для 

химикатов и сыпучих 

материалов 

ТОО «RG Gold»: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

ТОО «RG Processing»:  

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz    

Сертификаты и 

другие 

разрешительные 

документы, 

отправляемые по 

электронной почте на 

рассмотрение для 

проверки до 

оформления 

пропуска на въезд  

В случае доставки товаров, подлежащих обязательному подтверждению соответствия, либо соблюдению 

других требований применимого законодательства, Поставщик отправляет полученные сертификаты и 

другие разрешительные документы согласно нижеследующему списку на подтверждение отдельным 

сообщением: 

- Сертификат соответствия ЕАЭС;  

- Декларация о соответствии ЕАЭС;  

- Сертификат соответствия РК; 

- Сертификат соответствия ЕАЭС на взрывозащищенное оборудование/материалы согласно ТР ТС 012/2011  

- Свидетельство о государственной регистрации (СЭС) 

- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие и медицинскую технику; 

- Одобрение типа транспортного средства согласно ТР ТС 018/2011; 

- Метрологические сертификаты РК (Сертификат о метрологической аттестации средств измерения, 

Сертификат об утверждении типа средств измерений, Сертификат о поверке средств измерении). 

  

Список рассылки: 

ТОО «RG Gold»: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

ТОО «RG Processing»:  

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz    

 

ВАЖНО:  

1. тема сообщения должна содержать номер Договора, название поставщика и наименование товара, 

на которые прилагаются разрешительные документы;  

2. документы на отдельные позиции по Договору должны прилагаться в отдельных файлах; 

3. название прилагаемых разрешительных документов должны содержать номер Договора и номер 

позиции. 

mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
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Документы на 

рассмотрение 

отправляемые по 

электронной почте на 

предварительную 

проверку для 

оформления пропуска 

на въезд 

1. Детальный Упаковочный лист с обязательным указанием наименований товара и их количества, 

единица измерения товара, количество мест, размеры и вес упаковки 

2. Накладная на отпуск запасов на сторону  

3. Паспорт безопасности материала / MSDS (Material Safety Data Sheet) от завода-производителя в 

случае доставки опасных грузов, химикатов, краски и т.д.  
4. На все материалы со сроком годности должны быть предоставлены документы, содержащие даты 

производства и сроки годности материалов, а именно фото с маркировкой поставляемого 

материала, либо сертификат производителя, либо письмо от производителя 

 

При получении подтверждения о том, что документы приняты и одобрены, направить заявку на 

пропуск на участок с указанием следующей информации: 

1. – ФИО водителя  

2. – паспортные данные (удост.личности) 

3. -  мобильный телефон водителя   

4. – марка а/м и гос номер 

5. - планируемая дата доставки  

Получение заказа 

складом  

Полный пакет документов (оригиналы), скрепленный степлером как один пакет предоставляется на склад. 

1. Накладная на отпуск запасов на сторону – 2 шт  

2. Детальный Упаковочный лист с обязательным указанием наименований товара и их количества, 

единиц измерения товара, количества мест, размеров и веса упаковки – 1 шт 

Примечание:  

- Оригинал накладной (четкий и читабельный шрифт, с порядковым номером, присвоенным поставщиком 

при отправке уведомления) должен быть предоставлен водителем вместе с грузом 

- Во всех предназначенных полях накладной должны быть подписи ответственных специалистов и печать 

поставщика 

- Если накладная на нескольких листах, листы должны быть пронумерованы 

- Фактическое количество товара, должно совпадать с количеством указанным в накладной 

- Номер Договора должен быть указан в накладной 

- правильное написание отпущенных материалов в количестве штук и суммы прописью – обязательно 

перепроверять перед отправкой, так как это является основной причиной отклонения и возврата 

документов. 

-  указывать стоимость за единицу (колонка “7”) включая НДС, что также является частой причиной 

отклонения пакета документов на оплату  

- Стоимость и единица измерения должна совпадать с Договором 

Склад не несет ответственность за проверку правильности оформления документов и за содержание пакета 

документов для оплаты. 

После физического досмотра товаров и их приемки, склад ставит печать на накладной с указанием даты и 

пересылает весь пакет документов в бухгалтерию. 

Требования по ТБ  Необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, включая состояние резины, наличие 

средств пожаротушения, специальных лицензий и пропусков, наличие средств индивидуальной защиты у 

водителя и проводить инструктаж водителей при отправлении согласно требованиям, приведенных ниже: 

1. Водитель должен быть одет в СИЗ (средства индивидуальной защиты), включающие следующие 

составляющие: каска, очки, защитный комбинезон и защитные ботинки. 

2. Водитель должен быть пристегнут. 

3. Водитель должен соблюдать скоростные ограничения, которые установлены на участке. 

4. Водитель должен соблюдать меры по пожарной безопасности, курить строго в определенных для 

этого местах. 

5. Водитель должен следовать установленным маршрутам перемещения по территории участка, 

соблюдать дорожные знаки и указатели. 

6. В случае экстренной ситуации, тревоги, эвакуации и т.д., водитель должен неукоснительно 

подчиняться инструкциям представителя компании.   

Материалы должны быть упакованы, промаркированы в зависимости от типа материалов, класса опасности, 

и согласно особым требованиям по упаковке, оговоренным в контракте, установлены на паллеты с доступом 

к машине для разгрузки погрузчиком (при весе свыше 15 кг).  

Поставщики должны использовать надлежащие методы погрузки, крепления груза в соответствии с 
маркировкой грузов и манипуляционных знаков, правила безопасной перевозки грузов и выбирать 
транспортные средства по отношению к типу груза, весу, требованиям к упаковке, опасности и т. д. 
Рекомендуется избегать предоставление автотранспорта с не открывающимися сторонами (бортами) что 

затрудняет доступ к разгружаемым материалам, в особенности для тяжелых грузов. Не допускается укладка 

в штабель грузов без тары, в открытой, в поврежденной, или разно-габаритной таре. В случае несоответствия 

вышеуказанным требованиям и рекомендациям, приёмка груза может быть приостановлена вплоть до 

прибытия представителя Поставщика. 

Все транспортные средства должны иметь дизельный или бензиновый двигатель. Заезд на территорию базы 

транспортного средства с газобаллонным оборудованием категорически запрещен. 

Разгрузка машин с 

помощью автокрана 

Важно В уведомлении о поставке материала, для разгрузки которого потребуется кран, рекомендуется 

сообщать/указать дополнительно во избежание задержек автотранспорта. 

 

* ПРИМЕЧАНИЕ: настоящие Условия опубликованы в печати (газета «Деловой Казахстан», выпуск №50(847) от 

23.12.2022г.), а также размещаются на официальном интернет-ресурсе Покупателя по адресу www.rggold.kz  

 

http://www.rggold.kz/
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RG Gold LLP and RG Processing’s Model Product Supply Agreement Terms1   

 

These Model Product Supply Agreement Terms (hereinafter referred to as the Terms) have been developed by RG Gold 

and RG Processing in accordance with Article 388 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and shall define individual 

(general) terms of the product supply agreements (hereinafter referred to as the Agreement) concluded by both RG Gold LLP 

and RG Processing as buyers (hereinafter separately referred to as the Buyer) with suppliers of goods (hereinafter referred to as 

the Supplier). The Buyer and the Supplier shall be hereinafter referred to as the Parties and separately the Party or as mentioned 

above. 

1. Agreement Scope 

1.1. The Supplier shall supply and the Buyer accept a product (hereinafter referred to as the Product) in accordance with these 

Terms and the Agreement. 

1.2. The Product description, quantity, unit price, time and place of delivery, payment due date, warranty period and other 

necessary information regarding the Product to be supplied shall be specified in the Agreement. 

1.3. Title to a Product shall be taken by the Buyer on the date of signing of a release note for supply of stocks to outside parties 

(hereinafter referred to as the delivery note) and/or Product acceptance and transfer certificate determined in accordance 

with Paragraph 4.9. of the Terms. The risk of accidental loss and damaging of a Product shall be transferred to the Buyer 

following the acceptance of the Product and signing by the Buyer of the Product delivery note and/or acceptance and 

transfer certificate, whose date shall be determined in accordance with Paragraph 4.9. of the Terms.  

2. Product Cost and Terms of Payment 

2.1. The total cost of a Product shall be the amount specified in the Agreement. 

2.2. The total cost of a Product shall include: the Product cost, expenses associated with preparation of necessary technical 

documentation, Product packing and marking costs, expenses for shipping to the Product delivery place specified in the 

Agreement, Product stacking and storage where necessary, handling operations, Product certification in the Republic of 

Kazakhstan, commissioning, installation/deinstallation, installation supervision, connection, putting of a Product into 

operation, personnel training and other expenses associated with the implementation of the Agreement. 

2.3. The total cost of a Product shall include VAT (provided VAT is included in the total cost of the Product in accordance 

with the Agreement), all taxes, mandatory payments, levies, fees, tariffs, charges, deductions, payments, additional 

payments, exactions and excise duties of any type and character (effective or those coming into effect after the date of the 

Agreement as well as any increases thereof, including all sales and transfer taxes, excise duties and storage taxes; permit, 

port, pilotage, quay and handling fees, taxes on gross receipts, income, profits, additional compensations, deductibles and 

personal property; payroll taxes, trade-union and industry-specific taxes and levies; import, stamp and transaction duties; 

additional import taxes, customs clearance taxes and levies, as well as any allowances, penalties, fines and other duties 

and fees associated with them that are established by the law), regardless of whether those are imposed by Kazakh 

agencies in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan or any foreign tax agency in accordance with 

a different applicable law. 

2.4. The total cost of a Product cannot be changed on a unilateral basis during the validity period of an Agreement. 

2.5. The Buyer shall pay for a Product in accordance with the procedure specified by these Terms and the Agreement. 

2.5.1. If the Agreement provides for payment of 100% of the cost of an actually supplied Product accepted by the Buyer, 

the payment shall be made on condition of occurrence of all events specified further in this paragraph and within 

thirty (30) calendar days of the date of an event that takes place later: 1) Product delivery date determined in 

accordance with Paragraph 4.9. of the Terms and (or) fulfillment by the Supplier of the corresponding obligations 

in accordance with Paragraph 4.17. of the Terms; or 2) the date on which the Supplier presents the Buyer with an 

invoice issued based on adequately prepared documents confirming proper delivery of a Product in terms of 

quantity and quality: Product delivery note and/or acceptance and transfer certificate and/or relevant act for 

fulfillment of a corresponding obligation during the delivery of the Product specified in the Agreement signed and 

sealed by the Parties in accordance with the procedure specified in Paragraphs 4.9., 4.17. of the Terms; or 3) the 

date on which the Supplier presents the Buyer with the original of the Agreement (Buyer`s copy) signed and sealed 

by the Parties. In case any of the afore-mentioned events does not take place, the payment due date shall be 

correspondingly postponed until their complete fulfillment by the Supplier, with the Buyer incurring no liability 

under the Agreement. 

2.5.2. If the Agreement provides for payment by the Buyer of an upfront (advance) fee, the Buyer shall transfer it to the 

Supplier in an amount specified in the Agreement no later than five (5) bank days of the date of signature of the 

Agreement by the Parties. The remaining amount shall be paid with due regard for proportional deduction of the 

advance payment amount on condition of occurrence of all events specified further in this paragraph and within 

 
1 NOTE: these Terms are published in the press (the newspaper "Business Kazakhstan", issue No. 50(847) dated December 23, 

2022), and are also posted on the Buyer's official internet-resource at www.rggold.kz    

http://www.rggold.kz/
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thirty (30) calendar days of the date of an event that takes place later: 1) Product delivery date determined in 

accordance with Paragraph 4.9. of the Terms and (or) fulfillment by the Supplier of the corresponding obligations 

in accordance with Paragraph 4.17. of the Terms; or 2) the date on which the Supplier presents the Buyer with an 

invoice issued based on adequately prepared documents confirming proper delivery of a Product in terms of 

quantity and quality: Product delivery note and/or acceptance and transfer certificate and/or relevant act for 

fulfillment of a corresponding obligation during the delivery of the Product specified in the Agreement signed and 

sealed by the Parties in accordance with the procedure specified in Paragraphs 4.9., 4.17. of the Terms; or 3) the 

date on which the Supplier presents the Buyer with the original of the Agreement (Buyer`s copy) signed and sealed 

by the Parties. In case any of the afore-mentioned events does not take place, the payment due date shall be 

correspondingly postponed until their complete fulfillment by the Supplier, with the Buyer incurring no liability 

under the Agreement.  

2.6. All payments under an Agreement shall be made in the national currency of tenge and to the Supplier`s bank account 

specified in the Agreement. 

2.7. The payment date shall be the date on which the payer`s bank marks the payment as accepted for effecting.  

2.8. The payment due to the Supplier may be fully or partially suspended by the Buyer without payment of a fine for late 

payment should the Supplier fail to fulfill any of the obligations under the Agreement. 

2.9. The Parties shall sign an account reconciliation report drawn up by the Buyer when necessary. The reconciliation report 

shall be signed by the authorized persons and chief accountants of each of the Parties and certified with the Parties` seals. 

3. Rights and Obligations of the Parties 

3.1. The Buyer shall be eligible to: 

3.1.1. Check the quality, completeness and designations of a received Product, and in case of its non-compliance not to accept 

the Product, not to pay its cost and return the Product to the Supplier;  

3.1.2. Demand that the missing amount of a Product be additionally delivered or reject the Product in case the Supplier has 

delivered to the Buyer a lesser amount of the Product in violation of the Agreement and the Terms; 

3.1.3. At its discretion, either accept the Product (part of the Product) with the identified defects or refuse to accept the Product 

in accordance with Paragraph 4.10. of the Terms; 

3.1.4. Repudiate the Agreement on a unilateral basis in accordance with Paragraph 11.4. of the Terms;  

3.1.5. Exercise other rights provided for by and arising from the Agreement, Terms and legislation of the Republic of 

Kazakhstan.  

3.2. The Buyer shall undertake to: 

3.2.1. Accept the Product in accordance with the Agreement and the Terms; 

3.2.2. Pay for the Product in accordance with the Agreement and the Terms; 

3.2.3. Properly fulfill all of its other obligations under the Agreement and the Terms. 

3.3. The Supplier shall be eligible to: 

3.3.1. Demand that the Buyer properly implement the Agreement and the Terms; 

3.3.2. Demand that the Buyer pay for the delivered Product on a timely basis; 

3.3.3. Carry out early delivery of the Product upon the Buyer`s approval. 

3.4. The Supplier shall undertake to: 

3.4.1. Deliver to the Buyer a Product of proper quality within the time limits and in accordance with the Agreement and the 

Terms. 

3.4.2. In case of improper delivery of a Product (short delivery, delivery of an incomplete, faulty Product or the one that does 

not comply with the technical documentation): 

3.4.2.1. Carry out proper delivery of the Product (make up for the short-delivered amount of the Product, replenish, replace, 

provide the Product) or repair at its own expense the faulty Product within twenty (20) calendar days of the date of 

receipt of a corresponding notice from the Buyer or a different time period agreed upon with the Buyer, in which case 

the Product shall be regarded as delivered by the Supplier starting from the moment of replacement of a Product of 

substandard quality, delivery of the missing amount of the Product or following repairs to the Products, or 

3.4.2.2. In case of failure by the Supplier to fulfill its obligations in accordance with Paragraph 3.4.2.1. of the Terms, fully 

reimburse the actually incurred Buyer`s expenses under the Agreement in connection with the making up for the 

amount of the Product short-delivered by the Supplier, replenishment, replacement or repairs to a faulty Product; 

3.4.3. Present a conformity certificate for the Product, if the Product delivered is on the list of the products and services subject 

to mandatory certification in accordance with the RoK legislation; 

3.4.4. Store the Product in its warehouses within the time limits agreed upon by the Parties when necessary, with the Buyer 

having no obligation to pay to the Supplier for the period when the Product is stored in the Supplier`s warehouse; 

3.4.5. The Supplier shall reflect in its VAT returns all turnovers under the Agreement. In case as part of an in-house audit, 

review or other measures, facts are uncovered by authorized state bodies of failure to reflect (pay) or confirm transaction 

accounts provided for by the Agreement, which will result in the Buyer being denied the refund of the excess VAT amount 

from the budget of the Republic of Kazakhstan or in additional taxes being imputed, the Supplier shall compensate the 

Buyer within ten (10) days of the receipt of a corresponding notice from it for the entire excess VAT amount, whose 

refund from the budget of the Republic of Kazakhstan was denied, as well as for all other imputed taxes, including the 

financial penalties;    

3.4.6. Should the Agreement provide for a requirement that the Supplier perform commissioning, installation supervision, 



 

 3 

putting the Product into operation, other corresponding obligations during the Product delivery, the Supplier shall ensure 

compliance by its personnel with the applicable requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in the area 

of industrial safety, HSE as well as Buyer`s internal procedures during their presence on the territory of the Buyer`s 

facilities, including: civil defense requirements, including the industrial and fire safety, HSE and power management 

ones; personnel authorization procedure; procedure for observance of sanitary epidemiological protection measures 

during visits to RG Gold LLP`s territory and facilities; access control procedure and internal security policy on the 

protected territory and at the protected facilities of RG Gold LLP, as well as instructions of the Buyer`s representatives 

while on the territory and at the facilities of RG Gold LLP. The Buyer shall provide internal documents for familiarization 

at the Supplier`s request.    

4. Product Delivery (Transfer) Time and Procedure 

Product Delivery Time 

4.1. Product delivery time (Product delivery calendar dates/time period or schedule) shall be specified in the Agreement. 

4.2. Should the Product be delivered based on a schedule, the Supplier shall notify the Buyer of the progress of delivery of 

the next scheduled batch of the Product by submitting written reports on a weekly basis and (or) at the Buyer`s request. 

4.3. The Supplier shall appoint its designated representative for the Agreement for resolution of all operational issues arising 

during the course of its implementation. Prior to the commencement of Product delivery, the Supplier shall familiarize 

itself and abide by the Buyer`s guidelines for delivery of goods for suppliers attached hereto. 

4.4. The Buyer shall appoint its designated representative for performance of supervision over the progress of Product delivery 

and resolution of operational issues, as well as for acceptance of the Product from the Supplier. 

4.5. Product delivery may be undertaken by the Supplier over a number of separate shipments in accordance with the 

Agreement or with the written consent of the Buyer. 

4.6. If a Product is to be delivered based on the Buyer`s requests, the Buyer shall forward to the Supplier a request (in written 

or digital form to the addresses/emails indicated in the Agreement), specifying the Product quantity and required delivery 

time. The Supplier shall confirm that the Product delivery can be carried out within the required time limits by signing 

and forwarding the signed request back to the Buyer within two (2) business days of the date of receipt of the request. In 

cases where: (1) the Supplier fails to sign/forward the signed request or forward a suggestion that it be revised within 

specified time limits, the request shall be deemed accepted by the Supplier for execution; (2) it is impossible to deliver 

the Product within the required time limits, the Supplier shall forward to the Buyer a request, specifying acceptable 

delivery time. If the time of delivery of the Product (part of the Product) proposed by the Supplier is unacceptable and in 

excess of that proposed by the Buyer, the Buyer shall have the right not to accept the request on the terms proposed by 

the Supplier and to unilaterally repudiate the Agreement in accordance with the procedure provided for by Article 11 of 

the Terms. 

Product acceptance based on a consignment note 

4.7. On the day the Product reaches its destination (place of delivery) specified in the Agreement, the Product shall be accepted 

by the recipient from the shipper based on the number of packages indicated in the Product consignment note by 

comparing the actually available packages with the number indicated in the consignment note provided the Product 

packaging integrity is not compromised and does not have other prominent deficiencies (defects). 

Product acceptance and transfer (acceptance) based on the quantity and quality 

4.8. A Product shall be transferred based on a delivery note and/or acceptance and transfer certificate. 

4.9. Product acceptance and transfer (acceptance) based on the quantity and quality shall be undertaken by the Parties within 

a period of no more than five (5) business days of the date of arrival of the Product in its place of delivery specified in the 

Agreement, subsequent to which the Buyer shall sign within specified time limits the Product delivery note and (or) 

acceptance and transfer certificate. Should the Buyer within the time limits specified in this Paragraph of the Terms fail 

to sign the Product delivery note and (or) acceptance and transfer certificate and present a written refusal to sign the 

indicated documents, the Product shall be deemed accepted by the Buyer on the date following the date of expiration of 

the period for Product acceptance and transfer (acceptance) based on the quantity and quality specified in this Paragraph 

of the Terms.  

Product Defects 

4.10. In case of discovery of facts of short delivery and/or other facts to do with improper Product delivery (in terms of quantity 

and/or quality), including, but not limited to incompleteness, prominent defects, late delivery, compromised packaging 

integrity, etc., the Buyer shall have the right not to accept the Product and sign the Product consignment/delivery note 

and (or) acceptance and transfer certificate, or at its discretion the Buyer shall have the right to accept the available 

Product, make a note regarding the fact of violation (Product deficiency) in the Product consignment/delivery note and 

(or) acceptance and transfer certificate as well as draw up and sign a bilateral defects act prepared by the Product recipient 

and the person transferring it. 

The defects act shall contain the following data: the number of the missing package, its weight and dimensions, other 

remarks. The Buyer shall hand one copy of the defects act over to the Supplier within five (5) calendar days.  

4.11. In case of acceptance of a Product in accordance with Paragraph 4.10. of the Terms, the Buyer shall ensure storage of the 

Product of improper quality or incomplete Products under the conditions that prevent deterioration of their quality. The 

Buyer shall immediately summon the Supplier`s representative for participation in the continuation of the Product 

acceptance and signature of the defects act. 
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4.12. In case the Supplier`s representative has been absent for ten (10) calendar days of the date of receipt of a call, not counting 

the time necessary for travel, the Supplier fails to sign the defects act forwarded in accordance with Paragraph 4.10. of 

the Terms and/or the Supplier refuses to sign the Product defects act, one shall consider as valid the act signed by the 

Buyer on a unilateral basis. The Supplier`s actions/inaction listed in this Paragraph shall not be cause for releasing the 

Supplier from an obligation to eliminate the identified defects. 

4.13. Within 20 (twenty) calendar days or other time limits agreed upon with the Buyer of the date of receipt of the Product 

defects act and/or consignment/delivery note and (or) acceptance and transfer certificate with corresponding notes 

regarding the Product defects forwarded by the Buyer in accordance with Paragraph 4.10. of the Terms, the Supplier shall 

undertake to deliver the short-delivered, replenish (replace) the incomplete and/or damaged Product under the terms, in 

which the Product is supplied to its place of delivery specified in the Agreement as well as present (if necessary) the 

corrected Product consignment/delivery note and (or) acceptance and transfer certificate. All the expenses in this case 

shall be incurred by the Supplier. 

A Party may initiate an examination of a Product, which shall be conducted in accordance with the rules and regulations 

of the Republic of Kazakhstan. The examination shall be conducted at the concerned Party`s expense and only in a 

specialized institution with corresponding certification. Should the examination establish that inadequate quality occurred 

before the Product was transferred to the Buyer or for reasons that arose before the Product was transferred to the Buyer, 

all expenses associated with the examination shall be incurred by the Supplier and compensated by it to the Buyer 

provided the examination was conducted at the Buyer`s expense.  

4.14. The Buyer shall have the right not to accept a Product based on the quantity and quality and pay for the Product until the 

identified defects have been eliminated and results of the examination described in Paragraph 4.13. of the Terms have 

been obtained, as well as repudiate the Agreement on a unilateral basis in case the identified Product defects have not 

been eliminated (properly eliminated). Failure by the Buyer to fulfill the obligation to pay for the delivered Product for 

reasons listed in this Paragraph of the Terms shall not constitute a breach of its obligations under the Agreement, and the 

Supplier shall not have the right to impose on the Buyer punitive penalties provided for by the Terms. Moreover, 

rectification of defects in the Product shall not affect the execution of the delivery or suspend other supplies under the 

Contract. 

4.15. The Buyer`s claims (reclamations) regarding short delivery, incompleteness, damage and/or non-conformity of a Product 

to the Agreement may be forwarded to the Supplier`s address within thirty (30) calendar days of the date of the Product 

acceptance to be determined in accordance with Paragraph 4.9. of the Terms. 

Product documentation 

4.16. Concurrently with the Product delivery, the Supplier shall undertake to present the Buyer with the following documents: 

1) electronic invoice including the Product cost. The invoice shall be issued electronically in the electronic invoice 

information system following the procedure and within time periods as required according to current laws of the 

Republic of Kazakhstan; 

2) A packing list specifying the weight (gross and net), number and contents of each crate and/or package – 3 originals; 

3) A consignment note signed by the Supplier – 2 originals; 

4) A Product delivery note and/or acceptance and transfer certificate signed by the Supplier – 2 originals; 

5) A certificate of approval or quality issued by the Product manufacturer – 1 original and a notarized copy to be 

forwarded to the Product recipient`s address; 

6) A certificate of origin (for imported Products) issued by an authorized state body or authorized organization 

representing the country of Product origin, or a certificate of origin for internal use confirming the Product origin 

on the territory of the Republic of Kazakhstan that was issued by an authorized organization – 1 original or a 

notarized copy; 

7) A conformity certificate (if certification is compulsory) – 1 original or a notarized copy; 

8) Technical documentation for the Product. The technical documentation shall be complete and sufficient for 

installation and operation of the delivered Product; 

9) Other necessary commercial and executive documentation. 

4.17. Should it be necessary to perform commissioning, installation supervision, putting the Product into operation, other 

corresponding obligations during the Product delivery provided for by the Agreement, the Supplier`s obligations in terms 

of proper Product delivery shall be deemed fulfilled following the signature by the Parties of a corresponding certificate 

(Product commissioning certificate, installation supervision certificate, connection certificate, etc.). The Product 

commissioning and other corresponding obligations provided for by the Agreement shall be performed by and at the 

expense of the Supplier within the time limits stipulated by the Agreement or other time limits agreed upon with the 

Buyer.  

4.18. Proper Product delivery and acceptance thereof based on the quantity and quality by the Buyer in accordance with 

Paragraph 4.9. of the Terms and, if necessary, fulfillment of the corresponding obligations during the Product delivery in 

accordance with Paragraph 4.17. of the Terms shall constitute grounds for implementing the final payment for the 

delivered Product.   

5. Product Quality, Packaging and Marking 

5.1. The Supplier shall guarantee to the Buyer provision of a Product of a proper quality, quantity, completeness that conforms 

to the manufacturer`s technical specifications, standards (GOST, ST RK, Specifications, All-Union Standards, technical 

regulations, etc.), manufacturer`s national requirements and other requirements adopted for this type of Product and is 

validated with a conformity certificate and manufacturer`s certificates of approval and quality of a standard form. 



 

 5 

5.2. Containers and inner packaging shall ensure complete preservation of a Product and protect it against damage during air 

and/or ground transportation as well as weather impact. Each package shall be marked with indelible paint or have labels 

containing the following data: the Buyer`s address, location, contents, Agreement number, Product description, recipient, 

Product manufacturer, gross and net weight. 

6. Guarantees and Assurances 

Guarantees and confirmations regarding the Product and its delivery 

6.1. Throughout the Agreement validity period, the Supplier shall guarantee and confirm the following with respect to the 

Product and its delivery: 

6.1.1. The Supplier shall have all necessary rights (including the decisions of the authorized agencies/Supplier`s representatives) 

to sell the Product to the Buyer, licenses and permits as well as title certification documentation for the Product; 

6.1.2. The Supplier shall confirm that the Product belongs to the Supplier on the basis of the right of ownership and guarantees 

that the Product has been properly formalized in all authorized agencies and organizations, is free from any liens or 

encumbrances, has not been sold to anyone, is not in pledge or under distrainment, there are no litigations over it, its 

transfer to the Buyer does not infringe the rights of third parties and the third parties do not have the rights to inhibit the 

Product delivery; 

6.1.3. The Supplier shall guarantee that it will deliver to the Buyer a Product of a proper quality within the time limits and in 

accordance with the Agreement and these Terms; 

6.1.4. The Product is new and was manufactured less than 12 months before the shipment date; 

6.1.5. The Product delivered to the Buyer does not infringe patent and other rights of third parties;  

6.1.6.  The Supplier confirms that no delays in the fabrication, transportation or delivery of the Product, suspension by the 

Supplier of fulfillment of its obligations under the Agreement can serve as a ground for a Supplier`s demand that the 

Product delivery time be extended. 

6.1.7. The Supplier shall assure that it has fully examined all hazards and determined what measures the Supplier has to take 

for proper Product delivery. 

6.1.8. The Supplier shall assure that the Supplier has considered all the risks associated with the geopolitical situation and 

conditions in the world, imposed and announced sanctions which were known on the Contract Date, and shall guarantee 

that such conditions and sanctions will not impede the proper implementation of the Supplier’s obligations under the 

Contract, and the Contractor shall not refer to such circumstances and conditions as force majeure (clause 8.1 of the 

Conditions) and such circumstances shall not release the Supplier from liability in case of failure to perform or improper 

performance of the obligations by the Supplier. 

6.2. In case of occurrence of any event or situation that causes or may cause any of the assurances and (or) guarantees provided 

by the Supplier to become significantly inaccurate, incomplete, misleading or incorrect in any respect and in case it is 

impossible for the Supplier to eliminate the discrepancy with respect to any assurance and (or) guarantee listed in this 

Article of the Terms, the Buyer shall have the right to unilaterally withdraw from the Agreement. 

Product warranty period  

6.3. The Supplier shall provide a Warranty Period for the Product delivered under the Agreement, which is indicated in the 

Agreement. 

6.4. For the purposes of the Agreement, a Warranty Period shall be understood to mean a period of time, during which the 

Product shall be suitable for use by the Buyer in accordance with the purposes of its normal usage and during which the 

Supplier shall undertake to repair and/or replace the Product at its own expense if latent defects are identified in the 

transferred Product. 

6.5. Claims regarding the quality of the delivered Product shall be accepted by the Supplier during the Warranty Period 

indicated in the Agreement. 

6.6. The Buyer who accepted a Product without examination shall not lose the right to cite the defects, including those that 

could have been identified during a regular acceptance process.  

6.7. In case of occurrence during the operation of non-conformity of the Product to its technical and operational indicators, 

technical characteristics, certificate of approval and other conditions, the Buyer within ten (10) business days of the date 

of identification of such non-conformity shall forward via email to the Supplier`s address a notice in the form of a scanned 

document of identification of such non-conformity of the Product, which shall serve as a ground for replacement of and/or 

repairs to and/or replenishment of the Product or a part thereof towards the Product Buyer.  

6.8. In case of receipt of a notice of non-conformity of the Product to the Agreement terms, the Supplier within seven (7) 

calendar days (including travel) of the date of receipt of such notice shall delegate specialists for signature of a Product 

non-conformity certificate. If the Product non-conformity is accepted, the elimination shall be undertaken at the Supplier`s 

expense. The Buyer shall be eligible to either eliminate the non-conformity in the transferred Product or provide a different 

Product in place of the non-conforming one.   

6.9. In case of failure by the Supplier to delegate specialists within the time limits specified in Paragraph 6.8. of the Terms, 

the Product non-conformity certificate shall be signed by the Buyer and serve as a ground for replacement of and/or 

repairs to and/or replenishment of the Product or a part thereof by the Supplier. 

6.10. In the event of disagreement as to whether the Product conforms to the Agreement or not, one shall perform examination 

of the Product quality in accordance with the rules and regulations of the Republic of Kazakhstan. The examination shall 

be performed at the concerned Party`s expense only in a specialized institution with corresponding certification. Should 

the examination establish that inadequate quality occurred before the Product was transferred to the Buyer or for reasons 

that arose before the Product was transferred to the Buyer, all expenses associated with the examination shall be incurred 

by the Supplier and compensated by it to the Buyer provided the examination was conducted at the Buyer`s expense. 
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6.11. A defective Product shall be replaced with the one that is new, refurbished, remodeled or modified in a factory 

environment or that is functionally equivalent. 

6.12. Replacement and delivery of a Product in place of the defective one, carrying of a Product for repairs and taking a Product 

following the completion of the repairs back to the address specified by the Buyer shall be performed by and at the 

expense of the Supplier within 20 (twenty) calendar days or a different time period agreed upon with the Buyer of the 

date of signature of the Product non-conformity certificate or receipt by the Parties of the results of the examination 

conducted in accordance with Paragraph 6.10. of the Terms. 

6.13. Sending a Product to repairs and getting it back shall be undertaken by the Parties based on an acceptance and transfer 

certificate to be signed by the Parties` designated representatives. 

6.14. Should the Supplier fail to fulfill its obligation to eliminate the Product defects within the time limits specified in 

Paragraph 6.12. of the Terms, the Buyer shall have the right to involve third parties or eliminate the defects using its own 

resources and demand that the Supplier compensate it for the losses incurred. 

6.15. The warranty shall not cover a Product that was damaged as a result of: incorrect storage in a Buyer`s warehouse, damage 

sustained in the course of installation (except for the cases when commissioning, installation supervision, putting the 

Product into operation are the Supplier`s obligation under the Agreement) and incorrect operation. In such a case, the 

terms of repairs to or replacement of a Product shall be stipulated by separate agreements of the Parties. 

6.16. Should the Buyer not be able to utilize the Product due to circumstances that are dependent on the Supplier, the Warranty 

Period shall not continue until the Supplier has addressed the circumstances in question. The Product Warranty Period 

shall be extended by the time, during which the Buyer was not able to utilize the Product due to the defects that had been 

identified in it.  

7. Parties` Responsibilities 

7.1. For failure to fulfill, delayed or low-quality fulfillment of the obligations under the Agreement as well as in cases of one of the 

Parties sustaining losses through the fault of the other Party in the course of Agreement implementation, the Parties shall be 

liable in accordance with these Terms and the current legislation of the Republic of Kazakhstan. 

7.2. In case of delay in payment for a transferred Product, the Supplier shall have the right to demand that the Buyer pay a penalty 

in the amount of 0.1% of the amount paid belatedly for each business day of the delay, but no more than 10% of the late payment 

amount. 

However, the penalty specified in this Paragraph shall not be imposed for failure by the Buyer to comply with the time limits 

set for making of the advance payment as well as if none of the events listed in Paragraph 2.5. of the Terms have occurred.     

7.3. In case of Product failed delivery, Product delayed delivery (non-compliance with the delivery time), failure to comply with the 

time limits set for commissioning, installation supervision, putting the Product into operation and other corresponding 

obligations provided for by the Agreement, the Buyer shall have the right to demand and the Supplier undertakes to pay a 

penalty/fine in accordance with the following procedure: 

- for a delay of up to 30 days inclusive – in the amount of 0.35% of the cost of the non-delivered/late-delivered Product (non-

fulfillment/delayed fulfillment of a corresponding obligation specified in the Agreement) for each day of the delay, but no more 

than 10% of the Total Cost of the Product; or 

- for a delay of more than 30 days – a fine in the amount of 10% of the Total Cost of the Product. 

7.4. In case of failure by the Supplier to comply with the time limits set for elimination of Product defects, replacement of a Product 

of improper quality with the one of proper quality, delivery of the missing amount of a Product, repairs to a faulty Product in 

accordance with these Terms, the Buyer shall have the right to demand and the Supplier undertakes to pay a penalty in the 

amount of 0.5% of the cost of the Product that was not replaced, delivered, repaired on time for each calendar day of the delay 

up to the date of actual completion by the Supplier of those activities. 

7.5. In case the Supplier allowed deficiencies (defects) to develop in a Product or committed other violations during its acceptance 

& transfer, commissioning, installation supervision, putting the Product into operation, fulfillment of other corresponding 

obligations under the Agreement that resulted in the Buyer not being able to utilize and (or) operate the Product (Product 

downtime), the Buyer shall have the right to demand and the Supplier undertakes to pay a fine in the amount of 30% (thirty 

percent) of the Total Cost of the Product for each case where deficiencies (defects) were allowed to develop in a Product or 

other violations were committed during its acceptance & transfer, fulfillment of corresponding obligations (if such obligations 

are provided for by the Agreement) that led to Product downtime. 

7.6. For refusing to deliver the Product, implement the Agreement or fulfill other obligations following the conclusion of the 

Agreement, the Buyer shall demand and the Supplier undertakes to pay a fine in the amount of 20% (twenty percent) of the 

Total Cost of the Product. 

7.7. In the event that the Supplier fails to fulfill or improperly fulfills the warranty obligations under the Agreement, the Buyer shall 

have the right to demand and the Supplier undertakes to pay a fine in the amount of 10% of the Total Cost of the Product. 

7.8. In the event the Supplier fails to fulfill obligations in terms of the local content in the Product or failed to comply with the 

Procurement Rules (if the goods are purchased via the Goods, works and services register, which must be used in case of subsoil 

use operations, and their producers), the Buyer shall have the right to demand and the Supplier undertakes to pay a fine of 1% 

(one percent) of the Total Cost of the Product. 

7.9. Should the Supplier violate other obligations under the Agreement and these Terms, for the violation of which no special liability 

has been specified by these Terms, the Buyer shall have the right to demand and the Supplier undertakes to pay to a fine in the 

amount of 5% of the Total Cost of the Product. 

7.10. Payment of the amounts of a penalty (fine), compensation of losses shall not release the Parties from their obligations under the 
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Agreement and the Terms. 

7.11. In the event of infliction by the Supplier of losses to the Buyer, such losses can be fully recovered on top of the penalties provided 

for in these Terms. 

7.12. An invoice for payment of penalties shall be paid within three (3) business days of the date of presenting. 

7.13. Should circumstances arise that entail payment of a penalty (fine) and/or compensation of losses, those can be recovered by the 

Parties against mutual settlements through retention of the amount of the penalty (fine) and/or losses.  

7.14. The Parties have agreed on a possibility of cancellation of the Supplier`s obligations as far as payment of emerging penalties or 

other sanctions and/or compensation of losses under the Agreement by way of offsetting by the Buyer of the amounts of properly 

stated claims against the cost of the Product payable to the Supplier. 

8. Force Majeure Circumstances 

8.1. The Parties shall not be held liable for partial or complete non-fulfillment of the obligations under the Agreement if due 

to natural phenomena, the effects of external objective factors and other force majeure circumstances and if those 

circumstances have had a direct impact on the implementation of the Agreement. A document issued by a corresponding 

authorized organization of the Republic of Kazakhstan shall serve as confirmation of the onset of force majeure 

circumstances.  

8.2. The term “force majeure circumstances” shall mean natural disasters, wars, sieges, uprisings, rebellions, epidemics, 

landslides, lightning strikes, earthquakes, fires, storms, floods, washaways, civil unrest and other unforeseen 

circumstances that are beyond reasonable control of a Party requesting a suspension, which such Party could not have 

prevented, overcome or which it could not have protected itself against by making proper efforts. 

8.3. Regardless of clauses 8.1 and 8.1 of the Conditions, the Parties agreed that force majeure shall not include circumstances 

that were known as of the Agreement Date, including but not limited to the following circumstances: 

1) Epidemiological situation in the world as a result of coronavirus pandemic and/or its consequences; 

2) War in Ukraine and/or its consequences; 

3) Geopolitical situation in the world, announced and imposed sanctions, prohibitions and restrictions of any kind 

and nature. 

 

8.4. A party citing a force majeure circumstance shall make every effort to remedy its consequences. 

8.5. The Party for which it became impossible to fulfill the obligations under the Agreement due to the onset of force majeure 

circumstances shall immediately notify the other Party in writing of the onset of the afore-mentioned circumstances as 

well as present the other Party with a confirmation of the force majeure circumstance within thirty (30) calendar days. A 

proper confirmation of force majeure conditions and their duration would be official letters of confirmation issued by 

relevant authorities or a commerce and industry chamber of the relevant country. 

8.6. The deadline for fulfillment of the obligations under the Agreement shall be extended proportionally to the time, during 

which the force majeure circumstances and the consequences caused by those circumstances were in action. 

8.7. Should the force majeure circumstances or their consequences last for more than one (1) month, the Supplier and the 

Buyer shall discuss what measures shall be taken for continuation of the Product delivery. 

8.8. Each Party shall bear the risk of loss which may result from the force majeure on their own. 

8.9. Should the Parties not be able to come to an agreement for twenty (20) calendar days, the Buyer shall have the right to 

repudiate the Agreement on a unilateral basis.   

9. Confidentiality Agreement 

9.1. By this the Parties shall undertake to keep strictly confidential the information received from each other under the 

Agreement and defined by them as confidential, not to disclose or hand over to third parties and not to use such 

information to conduct personal business without prior written consent of the other Party. 

9.2. By this the parties shall agree that confidential information includes (but is not limited to): 

a) circumstances that have a business association with the Parties` financial or commercial activities; 

b) technical and other documentation and materials handed over and received by the Parties during the course of 

Agreement implementation; 

c) any other information declared by the Parties as confidential and pertaining to the Parties` commercially sensitive 

information. 

9.3.  For non-compliance or improper compliance with the terms specified in Paragraph 9.1. of the Terms, the offending Party 

shall be held accountable in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Terms as well as 

compensate the other Party for the losses inflicted by such disclosure. 

10. Choice of Law and Dispute Resolution   

10.1. All disputes and disagreements between the Parties as well as requirements that may arise out of or in connection with the 

Agreement shall be settled by way of holding negotiations between the Parties, whose subject-matter shall be to reach an 

agreement on the dispute, disagreement or requirement that has arisen. The agreement between the Parties in such a case 

shall be reached within thirty (30) calendar days of the date of receipt by a Party of a notice of availability of a dispute 

(requirement), formalized in writing and signed by the Parties.     

10.2. Any disputes that have not been settled amicably shall be reviewed judicially by the Specialized Interdistrict Economic 

Court of the city of Astana. 

10.3. The Agreement and these Terms shall be governed by the current legislation of the Republic of Kazakhstan. 
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11. Agreement Change and Termination 

11.1. The Agreement shall be regarded as concluded and come into effect on the date of its signature by the Parties` designated 

representatives, remaining in effect until the date/event specified in the Agreement. 

11.2. The Agreement shall be amended upon mutual agreement of the Parties. Any amendments and supplements to the 

Agreement shall be deemed valid on condition that they have been made in writing, signed and certified by the Parties` 

designated representatives. 

11.3. The Agreement can be terminated in the following cases:  

- upon mutual agreement of the Parties; 

- in the cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan; 

- in the cases provided for by these Terms or the Agreement.   

11.4. The Buyer shall have the right to unilaterally repudiate the Agreement fully or partially in the following cases: 

a) If a delay in the delivery of the Product, fulfillment of corresponding obligations during the Product delivery 

(provided such obligations are provided for by the Agreement) exceeds fifteen (15) calendar days; 

b) If the Supplier refuses to deliver all or part of the Product after conclusion of the Agreement; 

c) The Supplier has delivered a Product that does not conform to the terms of the Agreement and (or) does not meet 

the demands that the Product defects be eliminated within the time limits specified by the Buyer; 

d) In the event that the Product is supposed to be delivered at the Buyer`s request and the time of delivery of the Product 

(part of the Product) proposed by the Supplier is unacceptable and exceeds the delivery time indicated by the Buyer 

in the request; 

e) If it becomes necessary for the Buyer to lower its demand for the Product; 

f) If the Parties cannot agree within twenty (20) calendar days on the further Product delivery suspended due the effects 

of force majeure circumstances or consequences thereof; 

g) If the Supplier has violated the provisions on fighting bribery and corruption; 

h) In other cases where the Supplier violates the obligations assumed by it under the Agreement and these Terms as 

well as in other cases provided for by the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

If an event occurs listed in this Paragraph 11.4. of the Terms, the Buyer shall have the right to specify a reasonable 

deadline for addressing its causes. Should the Supplier fail to properly address the indicated causes within the specified 

time limits, the Buyer will have the right to unilaterally repudiate the Agreement. 

11.5. If the Buyer has unilaterally repudiated the Agreement in the event of occurrence of the events provided for by Paragraph 

11.4. of the Terms, no losses, fines or penalties shall be compensated to the Supplier. 

11.6. The Buyer shall be entitled to unilaterally refuse to fulfill the Agreement in full or in part without giving any explanation 

and reasons by sending a written notification 10 (ten) calendar days prior to the proposed Agreement Termination Date. 

The Parties shall, within 10 (ten) calendar days, carry out all the settlements related to the Products supplied and accepted, 

as well as other outstanding obligations arisen before the Agreement termination date.  

11.7. The Agreement shall be regarded as terminated from the date indicated in the notification of the unilateral Agreement 

repudiation. The Buyer shall have the right to demand that the paid advance fees be refunded, losses caused by such 

Agreement termination compensated and penalties provided for by Article 7 of the Terms paid and the Supplier shall 

undertake to refund the paid advance fees, compensate the losses and pay the established penalty. 

12. Anti Corruption Provisions 

12.1. Each Party (for the purposes of these provisions, this term includes all employees, agents, representatives, affiliated 

persons of each Party as well as other persons. 

12.1 Each Party (this term for the purposes of these regulations includes all employees, agents, representatives, affiliates of 

each of the Parties, as well as other persons engaged by them or acting on their behalf) agrees and guarantees that it has 

not, directly or indirectly, and will not, directly or indirectly, make any payments, present gifts, other property benefits, 

rewards and privileges or transfer other valuables to another Party, civil servants or any other party in ways contrary to 

applicable law (including, but not limited to, the Law of the Republic of Kazakhstan dated November 18, 2015 No. 410-

V "On Combating Corruption").   

12.2 The Supplier acknowledges and agrees that he is familiar with the applicable legislation against bribery and money 

laundering of all countries in which he is established or registered and where he operates and will comply with such 

applicable legislation.  

12.3 Each Party agrees that it will not commit and will not allow any action to be taken on its behalf that will or may result in 

the other Party violating applicable laws against bribery or money laundering, and will take measures to ensure that its 

employees, contractors, consultants, agents and other persons providing services on its behalf under this Agreement, 

comply with procedures to prevent bribery or attempts to give bribes.  

12.4 If the Supplier will become aware of the actual or suspected violation of any of these anti-bribery and anti-corruption 

provisions, attempts (direct or indirect) to demand illegal remuneration from the Supplier, the latter must immediately 

inform the Buyer about this and assist him in the investigation of this case.  

12.5 Violation by Supplier of any obligation set forth in these anti-corruption provisions may be considered by Buyer as a 

material violation of the terms of this Agreement, granting Buyer the right to terminate this Agreement unilaterally out 

of court with immediate effect and without prejudice to any other rights or remedies of Buyer under this Agreement or 

applicable law. The Supplier undertakes to release the Buyer from the claims and reimburse the Buyer/Client for all losses 
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incurred in connection with any liability, damage, costs or expenses incurred as a result of or in connection with violation 

of any of the above obligations and the termination of this Agreement.   

12.6 No provision of this Agreement imposes an obligation on a Party to compensate the other Party for any payments, gifts, 

benefits, rewards, privileges made or promised as set forth in paragraph 1 of these anti-corruption provisions.  

12.7 The Parties agree to comply with these anti-corruption regulations, as well as the Supplier's Code of Business Ethics 

posted on the corporate website of RG Gold LLP (Supplier's Code of Business Ethics.pdf (rggold.kz)). The supplier 

hereby declares and confirms that he has received a copy of the Supplier's Code of Business Ethics or has received 

information on how to access the specified Supplier's Code of Business Ethics posted on the corporate website of RG 

Gold LLP (Supplier's Code of Business Ethics.pdf (rggold.kz)). The supplier / agrees to fulfill his obligations under this 

Agreement in accordance with the standards of ethical conduct, which substantially coincide with the standards of the 

supplier's Code of Business Ethics. 

12.8 The following communication lines have been established by the Buyer to allow the Supplier and his employees to report 

violations of applicable laws, policies and standards of conduct:       Website: www.rggold.kz, email: hotline@rggold.kz 

 

13. Guarantees to comply with the tax laws and to take action against tax evasion 

  

13.1 The Supplier hereby confirms that having signed this contract guarantees to RG Gold/RG Processing LLP (hereinafter - the 

Client) and assumes the below obligations to comply with the tax legislation and to participates in actions to fight the tax evasion:      

13.2 The Parties agree that their documents, fiscal accounting shall reflect their tax obligations in full and on schedule. The 

Supply must reflect the sales turnovers related to transactions under this Contract in their tax accounting for VAT in full and on 

schedule set by the Tax Code.  

13.3 The Supplier guarantees that: 

1) the Supplier and (or) affiliated persons, contractors engaged for fulfill this Contract are not included in the list of 

unreliable tax payers, taxpayers under liquidation, taxpayers for whom invoicing is suspended according to the State Revenue 

Committee of the Ministry of Finance and listed on web site http://kgd.gov.kz; 

2) the Supplier and (or) affiliated persons, contractors for transactions related to this Contract, did not make / will not make 

transactions found by the court as invalid; 

3) the Supplier and (or) contractors engaged to fulfill this Contract did not take / will not take actions to issuing an electronic 

invoice (for VAT payers) or other document (for non-payers of VAT) without actual execution of works, provision of services, 

goods shipment; 

4) the Supplier has no unfulfilled tax obligations related to office control and tax payment. 

13.4 The Supplier guarantees the legality of the goods origin and undertakes to provide the Client at request without commercial 

information confirming the origin of the product to be supplied (declaration for goods, indirect tax payment request according 

to form 328.00, product origin certificate, contract with contractors engaged to fulfill this Contract).  

The Supplier who is the manufacturer of the supplied product and provides services and executing the works at the Client’s 

request shall provide the documents confirming availability of labor and material resources, relevant licenses and permissions, 

production capacities (warehouse premises, vehicles) necessary to supply the goods, to execute the works or provide services 

and information about the location of its warehouse and (or) production and (or) trade premises. 

13.5 The Supplier undertakes that:  

1) in case of violation of guarantees stated in items 13.1-13.3 of the Terms resulting in property liability of the Client in the 

form of state revenue authorities applying adjustment to the objects of taxation and objects related to taxation and payment by 

the Client of penalties, fines and other mandatory payments, to undertake all the expenses incurred by the Client (namely, only 

amount of taxes and penalties according to the Tax Code of RK) confirmed by documents;   

2) if the state revenue authorities refuses to return VAT not confirmed during the tax inspection because of the Supplier 

failing to reflect/reflect in full of the sales turnover in their VAT tax accounting, must immediately at the request of the Client 

reimburse the Client for the VAT sums excluded from the record. 

13.6 The Parties agreed that the Client has the right at any time to waive the fulfillment of this Contract having notified the 

Supplier 15 calendar days before if the Supplier refuses to eliminate the violations of the above guarantees.  The above refusal 

is possible if the following conditions are consistently followed: 

- The Client informs the Supplier about violation of guarantees; 

- The Supplier informs about his agreement / disagreement; 

- if the Supplier agrees, the Parties shall define the due dates to remedy the violations.  

- if the Supplier disagrees, the Parties shall define the dates for a joint investigation into the violation based of which results 

and if the violation has been identified and the Supplier refuses to remedy it, the Client shall have the right to notify the Supplier 

about the forthcoming refusal 15 days in advance.  

13.7 If any violations are detected which entailed Client’s liability to pay any sums under the liabilities of the Supplier and/or its 

contractors which are suppliers of the product being sold under this Contract before tax authorities of the Republic of Kazakhstan, 

the Client shall retain its right to suspend any payment under this Contract for the amount not in excess of the amount of the 

indebtedness before the tax authorities until the violations of the above guarantees are corrected by the Supplier and (or) its 

contractors Furthermore, the penalty for late payment stipulated by this Contract shall not be charged. 

 

 

http://www.rggold.kz/
mailto:hotline@rggold.kz
http://kgd.gov.kz/
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14. Other Applicable Requirements 

14.1. Should the supply of goods be undertaken via the register of goods, works and services used in the performance of subsoil 

use operations and manufacturers thereof: 

14.1.1. The Supplier shall comply with the Procurement Regulations for Agreement Implementation. 

14.1.2. The Supplier shall ensure local content in the Products delivered as is provided for by the Agreement. The local 

content shall be calculated in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan. 

14.1.3. Following completion of the Product delivery, along with the Product delivery note and/or acceptance and 

transfer certificate and/or a relevant act confirming fulfillment of corresponding obligations provided for by 

the Agreement the Supplier shall provide the Buyer with an actual calculation of the local content share in the 

Product. 

14.2. Unless otherwise provided for by the Agreement, neither Party shall have the right to transfer its rights and obligations 

under the Agreement to a third party without prior written consent of the other Party. 

14.3. In the event that one or several provisions of the Agreement or the Terms are declared as invalid, illegal or implementation 

of such provisions will prove to be impossible in accordance with the current legislation, the legality and possibility of 

implementation of the remaining Agreement provisions, these Terms and their application shall in no way be affected or 

weakened. An invalid provision shall be replaced with another one related to it and acceptable in the legal sense. 

14.4. Each Party shall notify in writing of a change in its particulars (including the change in the address, email address, contact 

details, bank details, etc.) within five (5) business days of the date of such change (but in any event no later than five (5) 

business days before the date of payment). 

14.5. These Terms shall apply to the relationships between the Buyer and the Supplier only if this is directly provided for in 

the Agreement. In case of discrepancies between the Terms and the Agreement, the Agreement terms shall govern. 

14.6. These Terms shall apply to the relationships between the Buyer and the Supplier under the Agreement in full in accordance 

with the wording of these Terms unless otherwise provided for by the Agreement. 

14.7. These Terms shall come into effect on the date of their publication. 

14.8. These Terms shall form an integral part of an Agreements concluded with their application and govern the relationships 

as part of the Agreements to be concluded starting from the Terms publication date. 

14.9. These Terms are posted in Kazakh, Russian and English. In the event of any conflict between the Kazakh, Russian 

and English texts of these Terms, the Russian text shall prevail. 

 

 

*** 
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Appendix to RG Gold & RG Processing LLP`s Model  

Product Supply Agreement Terms 

 

INSTRUCTIONS FOR RG GOLD/RG PROCESSING LLP`S SUPPLIERS ON DELIVERY OF GOODS 

TO COMPANY`S SITE IN RAIGORODOK 

 

Be sure to give RG Gold/ RG Processing LLP`s (hereinafter referred to as the Company) employees 3-days` notice of a planned 

shipment of goods using the distribution list and attach the below-listed documents.  

Be sure to indicate the Agreement number and the Supplier`s name in the message subject. 

IMPORTANT!   

Do not dispatch a vehicle with goods without a preliminary document check and receipt of a confirmation from the 

Company`s employees. 

Delivery to the site in Raigorodok 

Delivery address: 

Republic of Kazakhstan, Akmola Region, Uspeno-Yuryevskiy rural district, production site near the village of Raigorodok. 

Working hours: Monday to Sunday 07:00-19:00 

Lunch break: 13-00-14-00 

Acceptance of cargo – until 18:00 

 

Acceptance and signing of delivery notes: 

Warehouse Manager: Almazbek Mamasharipov (RG Gold), Valeriy Shefer (RG Processing)  

Logistic Coordinator: Baurzhan Zhanguzhin +7 701 758 71 58 (RG Gold/RG Processing)   

Expeditors: Maiya Davletyarova +7 777 766 10 28 (RG Processing)  

Denis Ognev +7 (771) 188 79 90 (RG Gold) 

Nurlybek Zhumanov +7 (747) 796 10 10 (RG Gold)  

Distribution list (for goods) 

 

RG Gold:  

Denis.Ognev@rggold.kz  

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz  

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz       

RG Processing:  

maiya.davletyarova@rggold.kz  

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz  

Distribution list (for bulk 

materials) 

 

RG Gold:  

Denis.Ognev@rggold.kz  

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz  

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz       

RG Processing:  

maiya.davletyarova@rggold.kz  

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz   

Certificates and other 

approval documents, to be 

emailed for review prior to 

issuance of an entry pass  

In cases where goods are delivered to be mandatorily confirmed for conformity or where 

other requirements of the applicable legislation have to be met, the Supplier shall submit the 

received certificates and other approval documents as per the list below for approval in the 

form of a separate message: 

- EAEU conformity certificate; 

- EAEU declaration of conformity; 

- RoK conformity certificate; 

- EAEU conformity certificate for explosion-proof equipment/materials as per TR TS 

012/2011; 

- Certificate of registration (Sanitary and Epidemiological Service); 

- Registration certificate for a medical product and medical equipment; 

- Vehicle type approval as per TR TS 018/2011; 

- RoK Certificates of Metrology (Measuring Instrument Attestation Certificate, Pattern 

Approval Certificate, Verification Certificate); 

  

Distribution list: 

RG Gold:  

Denis.Ognev@rggold.kz  

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz  

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz       

RG Processing:  

maiya.davletyarova@rggold.kz  

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz 

 

IMPORTANT:  

mailto:Denis.Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz
mailto:maiya.davletyarova@rggold.kz
mailto:baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz
mailto:Denis.Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz
mailto:maiya.davletyarova@rggold.kz
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1. The message subject is to contain the Agreement number, supplier name and 

description of the product, for which approval documents are provided; 

2. Documents for separate Agreement clauses are to be provided in separate plastic 

sleeves; 

3. The titles of the attached approval documents are to contain the Agreement number 

and clause number. 

Documents to be emailed for 

preliminary review for 

issuance of an entry pass 

1. A detailed Packing List with a mandatory indication of the product description and 

quantity, product UOM, number, dimensions and weight of the packages. 

2. Manufacturer`s Material Safety Data Sheet if hazardous cargo, chemicals, paint, 

etc. are to be delivered.  

3. For all materials with a best before date, one shall present documents specifying the 

materials manufacturing and best before dates, specifically a photo with designation 

of the material to be delivered, manufacturer` certificate or a letter from the 

manufacturer.   

 

On receipt of a confirmation that the documents have been accepted and approved, one shall 

forward a request that site access be allowed for the vehicle, including the following 

information:  

1. Driver`s full name;  

2. Passport (ID card) data; 

3. Driver`s mobile number;   

4. Vehicle model and license plate number; 

5. Anticipated date of delivery.  

Receipt of an order by the 

warehouse  

A full set of documents (originals) stapled together to look like a single package is to be 

presented to the warehouse. 

1. A release note for supply of stocks to outside parties – 2 copies  

2. Detailed Packing List with a mandatory indication of the product description and 

quantity, product UOM, number, dimensions and weight of the packages – 1 copy 

 

Notes: 

- The original of the delivery note (clear and legible type, with a serial number assigned by 

the manufacturer when sending out a notice) is to be presented by the driver along with the 

cargo; 

- All designated delivery note fields shall contain the responsible specialists` signatures and 

the supplier`s seal; 

- If a delivery note comprises several sheets, they are to be numbered; 

- The actual product quantity is to be that specified in the delivery note; 

-The Agreement number is to be indicated in the delivery note; 

- Correct indication of the released materials in terms of the quantity in numbers and the 

amount in handwriting - be sure to double-check before shipping as this is the primary 

cause of document rejection and return; 

- Specify the cost per unit (column 7), including VAT, which is also a frequent cause of a 

payment document package being rejected; 

- The cost and UOM are to be those specified in the Agreement. 

 

The warehouse shall not be liable for checking the correctness of the preparation of the 

documents and the payment document package contents.  

  

Following a physical examination and acceptance of the goods, the warehouse shall set a 

seal to the delivery note with the indication of the date and forwards the entire document 

package to the Accounting Department. 

Safety requirements  One shall check the technical condition of the vehicle, including the state of the tires, 

availability of fire-fighting equipment, special licenses and passes, driver`s personal 

protective equipment as well as give the drivers a briefing prior to dispatching as per the 

below-listed requirements:  

 
1. The driver shall be wearing the personal protective equipment, including the 

following ones: hardhat, goggles, protective coverall and safety boots; 

2. The driver shall be buckled up; 

3. The driver shall obey the speed limit set for the road section in question; 

4. The driver shall observe the fire safety measures, smoke only in places specially 

designated therefor; 

5. The driver shall use the fixed routes while travelling around the site territory, obey 

the road signs; 

6. In case of emergency, alarm, evacuation, etc. the driver shall rigorously follow a 

company representative`s instructions.   
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The materials shall be packed, marked depending on their type, hazard class and in accordance 

with the special packing requirements stipulated in the Agreement placed onto pallets, with 

access provided to the vehicle for unloading with a loader (for a weight in excess of 15 kg).  

The suppliers shall use proper loading, load fastening techniques in accordance with the cargo 

marking and manipulation signs, safe cargo transportation rules as well as select vehicles with 

respect to the cargo type, weight, packing and hazard requirements, etc. 

It is recommended that provision of motor vehicles be avoided with sides that cannot be 

lowered, which inhibits access to the materials being unloaded, particularly the heavy-weight 

cargo. Stacking of cargo without containers and in open, damaged or various sized ones shall 

not be allowed. In case of non-compliance with the above-mentioned requirements and 

recommendations, cargo acceptance can be suspended until the arrival of a Supplier`s 

representative. 

 

All vehicles shall have a diesel or gasoline engine. Entrance into the base territory by a 

compressed-gas vehicle shall be expressly prohibited. 

Unloading of vehicles by 

means of autocranes 

Important! It is recommended that one shall additionally specify/indicate in the notice the 

delivery of the material, to unload which a crane will be required so as to avoid delays in 

provision of motor vehicles. 

 

 

* NOTE: these Terms are published in the press (the newspaper "Business Kazakhstan", issue No. 50(847) dated December 23, 

2022), and are also posted on the Buyer's official internet-resource at www.rggold.kz   

http://www.rggold.kz/
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ШАМАМЕН ШАРТТАР 

тауарды жеткізу шарттары  

"RG Gold" ЖШС, "RG Processing" ЖШС (РГ Процессинг) * 

 

Осы тауарды жеткізу шарттарының үлгілік талаптарын (бұдан әрі - "Шарттар") "RG Gold" ЖШС және "RG 

Processing" ЖШС (РГ Процессинг) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 388-бабына сәйкес әзірледі және ЖШС 

ретінде жасалатын тауарды жеткізу шарттарының (бұдан әрі - "Шарт") жекелеген (жалпы) талаптарын айқындайды "RG 

Gold "және" RG Processing "ЖШС (РГ Процессинг) сатып алушылар ретінде (бұдан әрі жеке -" Сатып алушы "деп 

аталады) тауарларды жеткізушілермен (бұдан әрі - "Жеткізуші"). Әрі қарай, Сатып алушы мен Жеткізуші бірлесіп 

"Тараптар" деп аталады ,ал жеке-жеке" Тарап " немесе жоғарыда көрсетілгендей. 

1. Шарттың мәні 

1.1. Өнім беруші тауарды (бұдан әрі – "Тауар") осы Талаптарға, Шартқа сәйкес жеткізеді, ал Сатып алушы қабылдайды. 

1.2. Тауардың атауы, саны, бірлігі үшін бағасы, жеткізу мерзімі мен орны, төлем мерзімі, кепілдік мерзімі және 

жеткізілетін тауарға қатысты басқа да қажетті ақпарат Шартта көрсетіледі. 

1.3. Тауарға меншік құқығы Сатып алушыда қорларды басқа жаққа беруге арналған жүкқұжатқа (бұдан әрі - шығыс 

жүкқұжаты) және/немесе Талаптардың 4.9-тармағына сәйкес айқындалатын Тауарды қабылдау-беру актісіне Сатып 

алушы қол қойған күннен бастап туындайды. Тауардың кездейсоқ жойылу және кездейсоқ бүліну тәуекелі Тауар 

қабылданғаннан және Сатып алушы шығыс жүкқұжатына және/немесе күні Талаптардың 4.9-тармағына сәйкес 

айқындалатын Тауарды беру актісіне қол қойғаннан кейін Сатып алушыға өтеді 

2. Тауардың құны және ақы төлеу тәртібі 

2.1. Тауардың жалпы құны Шартта көрсетілген соманы құрайды. 

2.2. Тауардың жалпы құнына: Тауардың құны, қажетті техникалық құжаттамаға арналған шығыстар, Тауарды буып-түю, 

таңбалау шығыстары, Шартта көрсетілген Тауарды жеткізу орнына дейінгі көлік шығыстары, қажет болған жағдайда 

Тауарды қоймаға жинау және сақтау, тиеу-түсіру жұмыстары, Қазақстан Республикасында Тауарды сертификаттау, 

іске қосу-реттеу жұмыстарын орындауға, монтаждауға/бөлшектеуге, Тауарды шеф-монтаждауға, қосуға, 

пайдалануға беруге арналған шығыстар, персоналды оқыту шығыстары, Шартты орындауға байланысты өзге де 

шығыстар кіреді.  

2.3. Тауардың жалпы құнына ҚҚС (егер ҚҚС Шартқа сәйкес тауардың жалпы құнына қосылған болса), барлық салықтар, 

міндетті төлемдер, алымдар, баждар, тарифтер, аударымдар, шегерімдер, төлемдер, қосымша төлемдер, ұстап қалу 

және кез келген түрдегі және сипаттағы акциздер (Шарт жасалған күннен кейін қолданыста болатын немесе 

қолданысқа енгізілетін, сондай-ақ сатуға, беруге, акциздерге және сақтауға салынатын барлық салықтарды қоса 

алғанда, олардың кез келген өсуі; рұқсат алымдары, порт алымдары, лоцмандық алып өту; жалпы түсімге, табысқа, 

пайдаға, қосымша өтемақыларға, франшизаға және жеке меншікке салынатын салықтар; жалақы қорынан алынатын 

салықтар, кәсіподақ және салалық салықтар мен алымдар; импортқа салынатын баждар, елтаңбалық алымдар және 

мәмілелерден алынатын алымдар; кедендік ресімдеу кезінде импортқа, салықтар мен алымдарға қосымша 

салықтарды, сондай-ақ оларға қатысты кез келген сыйақыны, өсімпұлдарды, айыппұлдарды және заңмен 

белгіленген өзге де алымдарды) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазақстандық органдар немесе 

қандай да бір қолданылатын құқыққа сәйкес қандай да бір шетелдік салық органы салатынына қарамастан төлейді. 

2.4. Тауардың жалпы құнын Шарттың қолданылу мерзімі ішінде біржақты тәртіппен өзгертуге болмайды. 

2.5. Сатып алушы Тауар үшін төлемді осы Талаптарда және Шартта айқындалған тәртіппен жүргізеді. 

2.5.1. Егер Шартта нақты жеткізілген және Сатып алушы қабылдаған Тауар құнының 100% - ы мөлшерінде ақы 

төлеу белгіленген болса, онда ақы төлеу бұдан әрі осы тармақта көрсетілген барлық іс-шаралар басталған 

жағдайда және кейіннен басталатын іс-шара күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізіледі: 1) 

Талаптардың 4.9. -тармағына сәйкес айқындалатын Тауарды жеткізу және (немесе) Өнім берушінің 

Талаптардың 4.17-тармағына сәйкес ілеспе міндеттемелерді орындау күні; немесе 2) Өнім беруші Сатып 

алушыға Тауардың саны мен сапасы бойынша тиісінше жеткізілгенін растайтын тиісті түрде ресімделген 

құжаттардың негізінде ұсынылған шот-фактураны берген күні: жүкқұжат және/немесе Тауарды қабылдап 

алу-беру актісі және/немесе Шартта көрсетілген Тауарды жеткізу кезінде ілеспе міндеттемені орындаудың 

Тараптар арасында қол қойылған және осы Талаптардың 4.9., 4.17.-тармақтарында белгіленген тәртіппен 

олардың мөрлерімен бекемделген тиісті актісі; немесе 3) Өнім беруші Сатып алушыға Тараптар арасында қол 

қойылған және олардың мөрлерімен бекітілген Шарттың түпнұсқасын (Сатып алушының данасын) берген 

күні көрсетіледі. Жоғарыда санамаланған оқиғаның кез келгені орын алмаған жағдайда, төлем мерзімі Шарт 

бойынша Сатып алушының жауапкершілігі туындамай, Өнім беруші тиісінше оларды толық орындағанға 

дейін ұзартылады.  

2.5.2. Егер Шартта Сатып алушының алдын ала төлем (аванс) енгізуі белгіленген жағдайда, Сатып алушы Өнім 

берушіге Шартқа Тараптар қол қойған күннен бастап 5 (бес) банктік күннен кешіктірмей Шартта көрсетілген 

мөлшерде аванс аударады. Қалған соманы төлеу осы тармақта бұдан әрі көрсетілген барлық іс-шаралар 
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басталған жағдайда аванстық төлем сомасын пропорционалды ұстап қалу ескеріле отырып және кейіннен 

басталатын іс-шара күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізіледі: 1) Талаптардың 4.9-

тармағына сәйкес айқындалатын Тауарды Жеткізу және (немесе) Өнім берушінің Талаптардың 4.17-т. сәйкес 

ілеспе міндеттемелерін орындау күні; немесе 2) Өнім беруші Сатып алушыға Тауардың саны мен сапасы 

бойынша тиісінше жеткізілгенін растайтын тиісті түрде ресімделген құжаттардың негізінде ұсынылған шот-

фактураны берген күні: жүкқұжат және/немесе тауарды қабылдау-беру актісі және/немесе Шартта 

көрсетілген Тауарды жеткізу кезінде ілеспе міндеттемені орындаудың Тараптар арасында қол қойылған және 

осы Талаптардың 4.9, 4.17-тармақтарында белгіленген тәртіппен олардың мөрлерімен бекемделген тиісті 

актісі; немесе 3) Өнім беруші Сатып алушыға Тараптар арасында қол қойылған және олардың мөрлерімен 

бекітілген Шарттың түпнұсқасын (Сатып алушының данасын) берген күні көрсетіледі. Жоғарыда 

санамаланған іс-шаралардың кез келгені басталмаған кезде төлем мерзімі тиісінше Шарт бойынша Сатып 

алушының жауапкершілігі туындамай, Өнім беруші оларды толық орындағанға дейін ұзартылады.    

2.6. Шарт шеңберіндегі барлық төлемдер Ұлттық валюта-теңгемен жүзеге асырылады және Өнім берушінің Шартта 

көрсетілген банктік шотына жүргізіледі. 

2.7. Төлеуші банкінің төлемді орындауға қабылдағаны туралы белгі қойған күні төлем күні болып есептеледі. 

2.8. Өнім беруші Шарт бойынша қандай да бір міндеттемені орындамаған кезде Өнім берушіге тиесілі төлемді Сатып 

алушы уақтылы төлемегені үшін айыппұл төлемей толық немесе ішінара тоқтата тұруы мүмкін. 

2.9. Тараптар қажет болған жағдайда Сатып алушы ресімдеген өзара есеп айырысуларды салыстыру актісіне қол қояды. 

Салыстырып тексеру актісіне Тараптардың әрқайсысының уәкілетті тұлғалары мен бас бухгалтерлері қол қояды 

және Тараптардың мөрлерімен расталады. 

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

3.1. Сатып алушы құқылы: 

3.1.1. келіп түскен Тауардың сапасын, жиынтықтылығын және атауын тексеру және ол сәйкес келмеген жағдайда 

Тауарды қабылдамауға, оның құнын төлемеуге және Тауарды Жеткізушіге қайтаруға; 

3.1.2. егер Өнім беруші Сатып алушыға Шартты, Талаптарды бұза отырып, тауардың аз мөлшерін берсе, Тауардың 

жетіспейтін санынан қосымша жеткізуді талап ету немесе Тауардан бас тарту; 

3.1.3. өз қалауы бойынша: анықталған кемшіліктері бар Тауарды (Тауардың бір бөлігін) қабылдау немесе Талаптардың 

4.10-тармағына сәйкес Тауарды қабылдаудан бас тарту; 

3.1.4. Талаптардың 11.4-тармағына сәйкес Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тарту; 

3.1.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, талаптарында және Шарттан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге 

асыру. 

3.2. Сатып алушы міндеттенеді: 

3.2.1. тауарды Шартқа, Талаптарға сәйкес қабылдау; 

3.2.2. Шартқа, Талаптарға сәйкес Тауар үшін ақы төлеуді жүргізу; 

3.2.3. Шарт, Талаптар бойынша өзінің өзге де барлық міндеттемелерін тиісінше орындауға.   

3.3. Өнім берушінің құқығы бар: 

3.3.1. Сатып алушыдан Шарттың, Талаптардың тиісінше орындалуын талап етуге; 

3.3.2. Сатып алушыдан жеткізілген Тауарларға уақтылы ақы төлеуді талап етуге; 

3.3.3. Сатып алушының келісімімен Тауарды мерзімінен бұрын жеткізуді жүзеге асыруға.  

3.4. Өнім беруші міндеттенеді: 

3.4.1. Сатып алушыға тиісті сападағы Тауарды мерзімінде және Шартқа, Талаптарға сәйкес жеткізуге. 

3.4.2. Тауар тиісінше жеткізілмеген жағдайда (Тауардың толық жеткізілмеуі, толық жабдықталмаған, жұмыс 

істемейтін немесе техникалық құжаттамаға сәйкес келмейтін жеткізілімі): 

3.4.2.1. Тауарды тиісінше жеткізуді жүзеге асыру (Тауардың жеткіліксіз берілген санының орнын толтыру, Тауарды 

толық жиынтықтау, ауыстыру, беру) 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде бұл туралы Сатып алушыдан 

хабарлама алған кезден бастап немесе Сатып алушымен келісілген өзге де мерзім ішінде ақаулы Тауарды өз 

есебінен жөндеуі мүмкін және бұл жағдайда сапасы лайықсыз Тауар ауыстырылған, Тауардың жетіспейтін 

саны жеткізілген кезден бастап немесе Тауар жөнделгеннен кейін тауар жеткізген болып есептеледі, немесе  

3.4.2.2. Өнім беруші Талаптардың 3.4.2.1-тармағына сәйкес міндеттемелерін орындамаған жағдайда Өнім беруші 

жеткіліксіз берген тауардың орнын толтыруға, ақаулы тауарды толық жинақтауға, ауыстыруға не жөндеуге 

байланысты Шарт бойынша Сатып алушының нақты шеккен шығыстарын толық өтеу; 

3.4.3. егер жеткізілетін тауар ҚР заңнамасына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын өнімдер мен қызметтер 

тізбесіне кіретін болса, Тауарға сәйкестік сертификатын ұсыну; 

3.4.4. қажет болған жағдайда Тауарды өз қоймаларында Тараптар келіскен мерзім ішінде сақтау қажет. Бұл ретте, 

Сатып алушы Тауар Өнім берушінің қоймасында болған кезең үшін Өнім берушіге ақы төлеуге міндетті емес; 

3.4.5. Өнім беруші өзінің ҚҚС бойынша салық есептілігінде Шарт бойынша барлық айналымдарды көрсетуге міндетті. 

Егер уәкілетті мемлекеттік органдар камералдық бақылау рәсімі, тексерулер жүргізу, сондай-ақ өзге де іс-

шаралар шеңберінде Шартта көзделген операциялар бойынша өзара есеп айырысуларды көрсетпеу (төлемеу) не 

растамау фактілерін анықтаған жағдайда, соның салдарынан Сатып алушыға ҚҚС-ның асып кеткен сомасын 

Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартса не салықтарды қосымша есептеуге тағылған 

болса, онда Өнім беруші Сатып алушыдан тиісті хабарлама алғаннан кейін он күн ішінде Сатып алушыға ҚҚС-

ның асып кеткен, Қазақстан Республикасының бюджетінен қайтарудан бас тартқан, сондай-ақ қаржылық 
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санкцияларды қоса алғанда, барлық өзге де жүктелген салықтарды өтеуге міндеттенеді.   

3.4.6. Егер Шартта Өнім берушінің Тауарды жеткізу кезінде іске қосу-реттеу жұмыстарын, шеф-монтаждауды, 

Тауарды пайдалануға беруді, басқа да ілеспе міндеттемелерді жүргізуі туралы талап көзделген жағдайда, Өнім 

беруші Өнім беруші персоналының осыған байланысты қолданылатын Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік 

қауіпсіздік, қауіпсіздік және еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнамасының 

талаптарын, сондай-ақ Сатып алушы объектілерінің аумағында болған уақытта Сатып алушының ішкі рәсімдерін 

сақтауын, оның ішінде: Азаматтық қорғау, оның ішінде өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау және энергия үнемдеу бойынша талаптар; персоналды өткізу 

тәртібі; "RG Gold" ЖШС аумағы мен объектілеріне бару кезінде санитариялық эпидемияға қарсы қорғау 

шараларын сақтау тәртібі туралы; "RG Gold" ЖШС күзетілетін аумақта және объектілерінде өткізу және 

объектішілік режимдер туралы,сондай-ақ Өнім беруші персоналының "RG Gold" ЖШС аумағында және 

объектілерінде Сатып алушы өкілдерінің нұсқауларын орындауы. Сатып алушы Өнім берушінің сұрауы 

бойынша танысу үшін ішкі құжаттарды ұсынады. 

4. Тауарды жеткізу (беру) мерзімдері мен тәртібі 

Тауардың жеткізу мерзімі  

4.1. Тауарды жеткізу мерзімі (күнтізбелік күндер/уақыт кезеңі не Тауарды жеткізу кестесі) Шартта көрсетіледі. 

4.2. Тауарды жеткізу кестесі бойынша Тауар жеткізілген жағдайда Өнім беруші аптасына 1 рет кезеңділікпен және 

(немесе) Сатып алушының сұрау салулары бойынша жазбаша есептер ұсыну арқылы Сатып алушыға Тауардың 

кезекті партиясын жеткізу барысы туралы хабарлайды. 

4.3. Өнім беруші Шарт бойынша оны орындау процесінде туындайтын барлық жедел мәселелерді шешу үшін өзінің 

жауапты өкілін тағайындайды. Өнім беруші Тауарларды жеткізуді бастар алдында Сатып алушының осы Талаптарға 

қоса берілетін Тауарларды жеткізіп беру жөніндегі нұсқаулығымен танысуға және ұстануға міндетті. 

4.4. Сатып алушы Тауарды жеткізу барысын бақылауды және жедел мәселелерді шешуді жүзеге асыратын, сондай-ақ 

Өнім берушіден тауарды қабылдауды жүзеге асыратын өзінің жауапты өкілін тағайындайды. 

4.5. Тауарды жеткізуді Өнім беруші Шартқа сәйкес не Сатып алушының жазбаша келісімімен Тауар жеткізілімін бірнеше 

жекелеген партиялармен жүзеге асыруы мүмкін.  

4.6. Егер Тауарды жеткізу Сатып алушының өтінімдері бойынша жүзеге асырылған жағдайда, Сатып алушы Өнім 

берушіге Тауар жеткізудің саны мен талап етілетін мерзімін (Шартта көрсетілген мекенжайларға жазбаша немесе 

электрондық нысанда) көрсететін өтінімді жібереді. Өнім беруші өтінімді алған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде 

Сатып алушыға қол қойылған өтінімге қол қою және жіберу арқылы Тауарды талап етілетін мерзімде жеткізу 

мүмкіндігін растайды. Мынадай жағдайларда: (1) Өнім беруші қол қойылған өтінімге қол қоймаған/жібермеген 

немесе оны өзгерту туралы ұсынысты көрсетілген мерзімде жібермеген жағдайда, өтінім Өнім беруші орындауға 

қабылдаған болып есептеледі; (2) Тауарды талап етілетін мерзімде жеткізу мүмкін болмаған жағдайда, Өнім беруші 

Сатып алушыға қолайлы жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, өтінім жібереді, егер Өнім беруші ұсынған тауарды 

(тауардың бір бөлігін) жеткізу мерзімі қолайсыз болып табылса және Сатып алушы ұсынған мерзімнен асып кетсе, 

Сатып алушы Өнім беруші ұсынған талаптарда өтінімді акцептемеуге құқылы және Сатып алушы Талаптардың 11-

бабында көзделген тәртіппен Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.  

Тауарды тауар-көліктік жүкқұжат бойынша қабылдау 

4.7. Шартта көрсетілген Тауар межелі (жеткізу) орнына келген күні тасымалдаушыдан жүк алушы тауарды орамасының 

бүтіндігі бүлінбеген және өзге де айқын кемшіліктер (ақаулар) болмаған жағдайда, тауардың нақты бар болуымен, 

тауар-көліктік жүкқұжатында көрсетілген санымен салыстыру арқылы тауарға арналған тауар-көліктік 

жүкқұжатында көрсетілген орындар саны бойынша қабылдайды. 

 Тауарды саны мен сапасы бойынша қабылдап алу-беру (қабылдап алу) 

4.8. Тауар шығыс жүкқұжаты бойынша және/немесе қабылдау - тапсыру актісі бойынша беріледі.  

4.9. Тауарды саны мен сапасы бойынша қабылдау-беруді (қабылдауды) Тараптар Шартта көрсетілген Тауарды жеткізу 

орнына Тауар келген сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырады, оның нәтижелері 

бойынша көрсетілген мерзімде Сатып алушы шығыс жүкқұжатына және (немесе) тауарды қабылдау-беру актісіне 

қол қояды. Сатып алушының шығыс жүкқұжатына қол қойған күні және (немесе) Тауарды қабылдау-беру актісі 

Тауарды жеткізу күні болып есептеледі. Егер Талаптардың осы тармағында көрсетілген мерзім ішінде Сатып алушы 

шығыс жүкқұжатына және (немесе) тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоймаса және көрсетілген құжаттарға қол 

қоюдан жазбаша бас тартуды ұсынбаса, Сатып алушы осы тармақта белгіленген Талаптардың саны мен сапасы 

бойынша Тауарды қабылдау-беру (қабылдау) үшін мерзім өткен күннен кейінгі күні тауарды қабылдады деп 

есептеледі.    

Тауардағы ақаулар 

4.10. Жиынтықталмағанымен, айқын ақаулармен, уақтылы жеткізілмеуімен, ораманың тұтастығын бұзумен және т. б. қоса 

алғанда, бірақ шектелмей, Тауардың (саны және/немесе сапасы бойынша) тиісінше жеткізілмеуіне байланысты 

жетіспеушілік фактісі және/немесе өзге де фактілер анықталған жағдайда Сатып алушы Тауарды қабылдамауға және 

тауар-көліктік/шығыс жүкқұжатына және (немесе) тауарды қабылдау-беру актісіне не Сатып алушының таңдауы 

бойынша қол қоймауға құқылы, тауар-көліктік/шығыс жүкқұжатында және (немесе) Тауарды қабылдау-беру 

актісінде осы бұзушылық фактісі (тауардың жетіспеушілігі) туралы тиісті белгі қойылсын, сондай-ақ Тауарды алушы 

мен оны беруші тұлға арасында жасалған анықталған кемшіліктер туралы екі жақты акт жасалып, оған қол қойылсын. 
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Анықталған кемшіліктер туралы актіде мынадай мәліметтер: жетіспейтін орынның нөмірі, оның салмағы мен көлемі, 

басқа да ескертулер көрсетілуге тиіс. Анықталған кемшіліктер туралы актінің бір данасын Сатып алушы күнтізбелік 

5 (бес) күн ішінде Өнім берушіге беруге міндетті.  

 

4.11. Тауар Талаптардың 4.10-тармағына сәйкес қабылданған жағдайда Сатып алушы сапасы лайықсыз Тауарды немесе 

жиынтықталмаған Тауарларды олардың сапасының нашарлауына жол бермейтін жағдайларда сақтауды қамтамасыз 

етеді. Сатып алушы Тауарды қабылдауды жалғастыруға қатысу және анықталған кемшіліктер туралы актіге қол қою 

үшін Өнім берушінің өкілін дереу шақыруға міндетті.   

4.12. Талаптың 4.10. -тармағына сәйкес жіберілген, жол жүру үшін қажетті уақытты есептемегенде, шақыртуды алған 

сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Өнім берушінің өкілі келмеген және/немесе Өнім беруші Тауардың 

кемшіліктері туралы актіге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы біржақты тәртіппен қол қойған акт 

жарамды деп есептеледі. Өнім берушінің осы тармақта көрсетілген әрекеттері / әрекетсіздігі Өнім берушіні 

анықталған кемшіліктерді жою міндетінен босату үшін негіз болып табылмайды. 

4.13. Өнім беруші Талаптардың 4.10-тармағына сәйкес Сатып алушы жіберген тауардың кемшіліктері туралы тиісті 

белгілері бар анықталған кемшіліктер туралы актіні және/немесе тауар-көліктік/шығыс жүкқұжатын және (немесе) 

тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күн ішінде немесе сатып алушымен 

келісілген өзге де мерзім ішінде жете жеткізілмеген тауарды жеткізуге, толық жинақталмаған және/немесе бүлінген 

тауарды Шартта көрсетілген тауар жеткізілетін жерге дейін толық талаптарымен жеткізу, сондай-ақ түзетілген тауар-

көліктік/шығыс жүкқұжатын және (немесе) тауарды қабылдау-беру актісін ұсынуға (қажет болған кезде) құқылы. 

Бұл жағдайда барлық шығындар жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады. 

Тарап Қазақстан Республикасының ережелері мен нормативтері бойынша жүргізілетін Тауарға сараптама жүргізуге 

бастамашылық жасай алады. Сараптама мүдделі Тараптың есебінен тиісті аккредитациясы бар мамандандырылған 

мекемеде ғана жүргізіледі. Егер сараптама сапаның жетіспеушілігі Тауарды Сатып алушыға беру сәтіне дейін немесе 

Тауарды Сатып алушыға бергенге дейін туындаған себептер бойынша туындағанын анықтаса, сараптама жүргізуге 

байланысты барлық шығыстар Өнім берушіге жүктеледі және егер сараптама Сатып алушының есебінен жүргізілсе, 

соңғысы Сатып алушыға өтеледі. 

4.14. Сатып алушы анықталған кемшіліктерді жойғанға дейін немесе Талаптардың 4.13 -тармағында көрсетілген сараптама 

нәтижелерін алғанға дейін тауарды сапасы мен саны бойынша қабылдауды жүргізбеуге, сондай-ақ Тауарда 

анықталған кемшіліктерді жоймаған (тиісінше жоймаған) жағдайда Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас 

тартуға құқылы. Сатып алушының жеткізілген Тауарға ақы төлеу жөніндегі міндеттемені Талаптардың осы 

тармағында көрсетілген себептер бойынша орындамауы оның Шарт бойынша міндеттемелерін бұзуы болып 

табылмайды және Өнім берушінің оған Талаптарда көзделген айыппұл санкцияларын қолдануға құқығы жоқ.  Бұдан 

басқа, тауардағы кемшіліктерді жою орындалу барысына әсер етпеуі немесе шартта көзделген өзге де жеткізілімдерді 

тоқтата тұрмауы тиіс 

4.15. Сатып алушының Тауардың Шартқа жетпеуіне, жиынтықталмауына, бүлінуіне және/немесе сәйкес келмеуіне 

қатысты наразылықтары (рекламациялары) Өнім берушінің атына Талаптардың 4.9-тармағына сәйкес айқындалатын 

тауар қабылданған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жіберілуі мүмкін.  

Тауарға құжаттар 

4.16. Тауарды жеткізумен бір мезгілде Өнім беруші Сатып алушыға мынадай құжаттарды ұсынуға міндеттенеді: 

1)  Тауардың құнын көрсететін электрондық шот-фактура. Шот-фактура Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде 

электрондық түрде жазып беріледі; 

2) әрбір жәшіктің және/немесе қаптаманың салмағы (нетто және брутто), нөмірі мен мазмұны көрсетілген қаптама 

парағы - 3 түпнұсқа; 

3) Өнім беруші қол қойған тауар-көліктік жүкқұжаты – 2 түпнұсқа; 

4) Өнім беруші қол қойған тауарға арналған шығыс жүкқұжаты және/немесе қабылдау-беру актісі – 2 түпнұсқа; 

5) Тауарды дайындаушы зауыт берген сертификат немесе сапа паспорты-1 түпнұсқа немесе жүк алушының атына 

жіберілген нотариалды куәландырылған көшірме; 

6) Тауар шығарылған елдің уәкілетті мемлекеттік органы немесе уәкілетті ұйымы берген Тауардың шығарылған жері 

сертификаты (импортталатын тауарлар үшін) немесе уәкілетті ұйым берген, оның Қазақстан Республикасының 

аумағында шығарылғанын растайтын, ішкі айналым үшін тауардың шығарылған жері туралы сертификат – 1 

түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі; 

7) сәйкестік сертификаты (міндетті сертификаттау кезінде) - 1 түпнұсқа немесе нотариалды куәландырылған 

көшірмесі; 

8) Тауарға техникалық құжаттама. Техникалық құжаттама жеткізілген Тауарды орнату және пайдалану үшін толық 

және жеткілікті болуы тиіс; 

9) өзге де қажетті тауар-өкімдік құжаттама. 

4.17. Іске қосу-реттеу жұмыстарын жүргізу, шеф-монтаждау, тауарды пайдалануға беру, Шартта көзделген Тауарды 

жеткізу кезінде өзге де ілеспе міндеттемелерді орындау қажет болған жағдайда, Өнім берушінің Тауарды тиісінше 

жеткізу жөніндегі міндеттемелері Тараптар тиісті актіге (тауарды пайдалануға беру актісі, шеф-монтаждау актісі, 

қосу актісі және т.б.) қол қойғаннан кейін орындалған болып есептеледі. Тауарды пайдалануға беру, Шартта 

көзделген өзге де ілеспе міндеттемелерді орындау Өнім берушінің күшімен және қаражаты есебінен Шартта 

келісілген мерзімдерде немесе Сатып алушымен келісілген өзге де мерзімдерде жүзеге асырылады.   
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4.18. Талаптардың 4.9-тармағына сәйкес Сатып алушының Тауарды тиісінше жеткізуі және оны саны мен сапасы 

бойынша қабылдауы және қажет болған кезде Талаптардың 4.17-тармағына сәйкес тауарды жеткізу кезінде ілеспе 

міндеттемелерді орындауы жеткізілген Тауар үшін түпкілікті төлем жүргізу үшін негіз болып табылады.   

 

5. Тауардың сапасы, буып-түю және таңбалау 

5.1. Өнім беруші Сатып алушыға дайындаушы зауыттың техникалық талаптарына, стандарттарға (МЕМСТ, ҚР СТ, ТТ, 

СТ, техникалық регламент және т. б.), дайындаушы зауыт елінің талаптарына және осы Тауар үшін қабылданған 

өзге де талаптарға сәйкес келетін және белгіленген үлгідегі сәйкестік сертификатымен, сапа сертификатымен және 

дайындаушы зауыттың сапа паспортымен расталатын тиісті сападағы, мөлшердегі, жиынтықтағы Тауарды беруге 

кепілдік береді. 

5.2. Ыдыс және ішкі қаптама Тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі және әуе және/немесе жер үсті көлігімен 

тасымалдау кезінде Тауарды зақымданудан қорғауы, сондай-ақ Тауарды атмосфералық әсерлерден қорғауы тиіс. 

Әрбір жүк орнында жуылмайтын бояумен таңба жазылуы не мынадай деректер: Сатып алушының мекенжайы, орны, 

жиынтықтамасы, Шарттың нөмірі, Тауардың атауы, тауарды алушы, өндіруші, таза салмағы, брутто салмағы бар 

жапсырмалар жапсырылуы тиіс. 

6. Кепілдіктер мен растаулар 

Тауарға және оны жеткізуге қатысты кепілдіктер мен растаулар 

6.1. Өнім беруші Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тауарға және оны жеткізуге қатысты мыналарға кепілдік береді 

және растайды: 

6.1.1. Өнім берушінің Тауарды Сатып алушыға сату үшін барлық қажетті құқықтары (оның ішінде уәкілетті 

органдардың/өнім беруші тұлғаларының шешімдері), тауарға лицензиялар мен рұқсаттар және құқықты 

куәландыратын құжаттама бар;  

6.1.2. Өнім беруші Тауардың меншік құқығымен Өнім берушіге тиесілі екенін растайды және Тауардың барлық уәкілетті 

органдар мен ұйымдарда тиісті түрде ресімделгеніне, үшінші тұлғалардың ешқандай құқықтарымен немесе 

талаптарымен ауыртпалық салынбағанына, ешкімге сатылмағанына, кепілге салынбағанына, қамауға алынбағанына, 

ол туралы сот даулары жоқ екеніне және оны Сатып алушының меншігіне беру үшінші тұлғалардың құқықтарын 

бұзбайды және үшінші тұлғалардың Тауар жеткізуге кедергі жасау құқығы жоқ; 

6.1.3. Өнім беруші Сатып алушыға тиісті сападағы Тауарды Шартқа, осы Талаптарға сәйкес мерзімінде жеткізуге кепілдік 

береді; 

6.1.4. Тауар жаңа және тауарды шығару күні жөнелту күніне дейін 12 айдан аспайды; 

6.1.5. Сатып алушыға жеткізілетін Тауар үшінші тұлғалардың патенттік және өзге де құқықтарын бұзбайды; 

6.1.6. Өнім беруші Тауарды дайындаудағы, тасымалдаудағы және жеткізудегі ешқандай кідірістер, Өнім берушінің Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындауын тоқтата тұруы Өнім берушінің Тауарды жеткізу мерзімін ұзарту туралы 

талабы үшін негіз бола алмайтынын растайды; 

6.1.7. Өнім беруші барлық қауіп факторларын толық зерттегенін және Тауарды дұрыс жеткізу үшін Өнім беруші қандай 

шаралар қабылдау керектігін анықтағанына сендіреді.  

6.1.8. Өнім беруші әлемдегі геосаяси жағдайға және шартты жасасу күніне белгілі жарияланған және қолданыстағы 

санкцияларға байланысты барлық тәуекелдерді толық зерделегеніне сендіреді және мұндай мән-жайлар мен 

санкциялар өнім берушінің Шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындауына кедергі келтірмейтініне кепілдік 

береді, сондай-ақ өнім берушінің мұндай мән-жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ. форс-мажор ретінде (8.1-

тармақ. Және мұндай мән-жайлар өнім беруші өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған 

жағдайда өнім берушіні жауапкершіліктен босату үшін негіз бола алмайды. 

6.2. Өнім беруші берген қандай да бір растамалардың және (немесе) кепілдіктердің қандай да бір нақты емес, толық емес, 

жаңылыстыратын немесе қандай да бір қатысты дұрыс емес болуына әкеп соғатын не әкеп соғуы мүмкін қандай да 

бір оқиға немесе жағдай туындаған жағдайда және Өнім беруші осы бапта көрсетілген қандай да бір растауға және 

(немесе) кепілдікке қатысты сәйкессіздікті жою мүмкін болмаған жағдайда, Сатып алушы осы бапта көрсетілген 

Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.  

Тауарға кепілдік мерзімі  

6.3. Өнім беруші Шарт бойынша жеткізілетін Тауарға кепілдік мерзімін береді, оның мерзімі Шартта көрсетілген. 

6.4. Шарттың мақсаттары үшін Кепілдік мерзімі деп берілген Тауарда жасырын кемшіліктер анықталған жағдайда Тауар 

Сатып алушының оны әдеттегі пайдалану мақсаттарына сәйкес пайдалануы үшін жарамды болуы тиіс және оның 

ішінде Өнім беруші Тауарды өз есебінен жөндеуге және/немесе ауыстыруға міндеттенетін уақыт кезеңі түсініледі. 

6.5. Жеткізілген Тауардың сапасына қатысты шағымдарды Өнім беруші Шартта көрсетілген Кепілдік мерзімі ішінде 

қабылдайды. 

6.6. Тауарды тексерусіз қабылдаған Сатып алушы кемшіліктерге, оның ішінде оны қабылдаудың әдеттегі әдісі кезінде 

анықталуы мүмкін кемшіліктерге сілтеме жасау құқығынан айырылмайды. 

6.7. Пайдалану кезеңінде Тауардың техникалық-пайдалану көрсеткіштеріне, техникалық сипаттамаларына, сапа 

сертификатына, сондай-ақ өзге де талаптарға сәйкессіздігі туындаған жағдайда, Сатып алушы осындай сәйкессіздік 

анықталған кезден бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушінің мекенжайына тауарды немесе оның бір бөлігін 

Тауарды Сатып алушыға ауыстыруға және/немесе жөндеуге және/немесе қосымша беруге негіз болып табылатын, 

Тауардың осындай сәйкессіздігінің анықталғаны туралы хабарлама сканерленген құжат түрінде электрондық пошта 

арқылы жіберіледі. 

6.8. Тауардың Шарт талаптарына сәйкес еместігі туралы хабарлама алған жағдайда, Өнім беруші осындай хабарламаны 
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алған кезден бастап күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде (жол жүруді ескере отырып) мамандарды Тауардың сәйкес 

еместігі актісіне қол қою үшін жібереді. Тауардың сәйкессіздігі қабылданған жағдайда жою Өнім берушінің есебінен 

жүргізіледі. Сатып алушы берілген Тауардағы сәйкессіздікті жоюды не сәйкессіздіктің орнына өзге тауарды беруді 

таңдауға құқылы. 

6.9. Өнім беруші мамандарды Талаптардың 6.8-тармағында көрсетілген мерзімдерде жібермеген жағдайда, Тауардың 

сәйкессіздік актісіне Сатып алушы қол қояды және Өнім беруші Тауарды немесе оның бір бөлігін ауыстыруға 

және/немесе жөндеуге және/немесе қосымша беруге негіз болып табылады. 

6.10. Тауардың Шартқа сәйкес келуіне немесе сәйкес келмеуіне қатысты дау туындаған жағдайда, Қазақстан 

Республикасының ережелері мен нормативтері бойынша Тауар сапасына сараптама жүргізіледі. Сараптама мүдделі 

Тараптың есебінен тиісті аккредитациясы бар мамандандырылған мекемеде ғана жүргізіледі. Егер сараптама 

сапаның жетіспеушілігі Тауарды Сатып алушыға беру сәтіне дейін немесе Тауарды Сатып алушыға бергенге дейін 

туындаған себептер бойынша туындағанын анықтаса, сараптама жүргізуге байланысты барлық шығыстар Өнім 

берушіге жүктеледі және егер сараптама Сатып алушының есебінен жүргізілсе, соңғы Сатып алушыға өтеледі. 

6.11. Ақаулы Тауар Жаңа, қалпына келтірілген, қайта жабдықталған немесе зауыттық жағдайда қайта жасалған немесе 

функционалды түрде балама болуы керек. 

6.12. Ақауы бар Тауардың орнына Тауарды ауыстыру және жеткізу, Тауарды жөндеуге жеткізу және Тауарды жөндеуден 

Сатып алушы көрсеткен мекен-жайға қайтару Өнім берушінің күшімен және есебінен 20 (жиырма) күнтізбелік күн 

ішінде немесе Тауардың сәйкес келмеу актісіне қол қойылған күннен бастап немесе Тараптар Талаптардың 6.10-

тармағына сәйкес жүргізілген сараптама нәтижелерін алған күннен бастап Сатып алушымен келісілген өзге мерзім 

ішінде жүзеге асырылады. 

6.13. Тауарды жөндеуге және кері қайтаруға беру Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоятын қабылдау-беру актісі 

бойынша Тараптар арасында беріледі. 

6.14. Өнім беруші Талаптардың 6.12-тармағында көрсетілген мерзімде Тауардың кемшіліктерін жою жөніндегі міндетті 

орындамаған жағдайда Сатып алушы үшінші тұлғаларды тартуға не кемшіліктерді өз күшімен жоюға және Өнім 

берушіден келтірілген залалдарды өтеуді талап етуге құқылы. 

6.15. Кепілдік Сатып алушының қоймасында оны дұрыс сақтамау, монтаждау процесіндегі бүліну (іске қосу-реттеу 

жұмыстарын жүргізу, шеф-монтаждау, тауарды пайдалануға беру Шартқа сәйкес Өнім берушінің міндеті болып 

табылатын жағдайларды қоспағанда) немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан бүлінген Тауарға қолданылмайды. Бұл 

жағдайда осы Тауарды жөндеу немесе ауыстыру талаптары Тараптардың жеке келісімдерімен келісіледі. 

6.16. Егер Сатып алушы Тауарды Өнім берушіге байланысты мән-жайлар бойынша пайдалану мүмкіндігінен айырылса, 

Кепілдік мерзімі Өнім беруші тиісті мән-жайларды жойғанға дейін өтпейді. Тауарға Кепілдік мерзімі онда 

анықталған кемшіліктерге байланысты Сатып алушы Тауарды пайдалана алмаған уақытқа ұзартылады. 

7. Тараптардың жауапкершілігі 

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны, уақтылы немесе сапасыз орындағаны үшін, сондай-ақ Шартты орындау 

процесінде Тараптардың бірі екінші Тараптың кінәсінен залал келтірген жағдайда Тараптар осы Талаптарға және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.  

7.2. Берілген Тауарды төлеу мерзімін өткізіп алған кезде Өнім беруші Сатып алушыдан мерзімін өткізіп алған әрбір 

жұмыс күні үшін уақтылы төленбеген соманың 0,1% - ы (нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде, бірақ мерзімі 

өткен төлем сомасының 10% - ынан аспайтын өсімпұл төлеуді талап етуге құқылы. 

Бұл ретте, осы тармақта белгіленген өсімпұл Сатып алушының аванстық төлемді төлеу мерзімін бұзғаны үшін, 

сондай-ақ Талаптардың 2.5-тармағында көрсетілген оқиғалардың кез келгені болмаған жағдайда есептелмейді.  

7.3. Тауарды жеткізбеген, тауарды уақтылы жеткізбеген (жеткізу мерзімін бұзған), іске қосу-баптау жұмыстарының, 

шеф-монтаждаудың, тауарды пайдалануға берудің және шартта көзделген өзге де ілеспе міндеттемелердің 

мерзімдері бұзылған жағдайда Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші құнының 0,5% (нөл бүтін оннан 

бес пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндеттенеді мерзімі өткен әрбір күн үшін тауар мерзімінде 

жеткізілмеген/уақтылы жеткізілмеген (орындалмаған/уақтылы орындалмаған ілеспе міндеттеме) , бірақ тауардың 

жалпы құнының 10% (он пайызынан) аспайды.  

7.4. Өнім беруші тауардағы кемшіліктерді жою мерзімін, тиісті сападағы тауарға тиісінше сапасыз тауарды ауыстыру 

мерзімін, тауардың жетіспейтін санын жеткізу мерзімін, ақаулы тауарды жөндеу мерзімін бұзған жағдайда, осы 

шарттарға сәйкес Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші уақтылы ауыстырылмаған құнның 0,5% (нөл 

бүтін оннан бес пайызы) мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндеттенеді, жеткізуші нақты орындаған күнге дейін 

кешіктірілген әрбір күнтізбелік күн үшін жеткізілмеген, жөнделмеген тауар, бірақ тауардың жалпы құнының 30% - 

нан аспайды.   

7.5. Егер Өнім беруші тауарды қабылдау-тапсыру, іске қосу-баптау жұмыстарын, шеф-монтаждауды жүргізу, тауарды 

пайдалануға беру, шарт бойынша сатып алушының тауарды (жай тауарды) пайдалану және (немесе) пайдалану 

мүмкіндігі болмайтын өзге де ілеспе міндеттемелерді орындау кезінде тауардағы кемшіліктерге (ақауларға) немесе 

өзге де бұзушылықтарға жол берген жағдайда), Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші тауардағы 

кемшіліктерге (ақауларға) немесе оны қабылдау-беру кезінде өзге де бұзушылықтарға жол берудің әрбір фактісі 

үшін тауардың жалпы құнының 30% (отыз пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді, қарапайым тауарға 

әкеп соққан ілеспе міндеттемелерді (егер мұндай міндеттемелер шартта көзделсе) орындау. 
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7.6. Тауарды жеткізуден бас тартқаны, Шартты орындаудан бас тартқаны немесе шарт жасалғаннан кейін өзге де 

міндеттемелерді орындаудан бас тартқаны үшін Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші жеткізілмеген 

тауар құнының 20% (жиырма пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді. 

7.7. Егер Өнім беруші Шарт бойынша кепілдік міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, 

Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші тауардың жалпы құнының 10% (он пайызы) мөлшерінде айыппұл 

төлеуге міндеттенеді.  

7.8. Тауардағы жергілікті қамту бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе сатып алу қағидаларының талаптары 

сақталмаған жағдайда (тауарларды жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде 

пайдаланылатын тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер тізілімі арқылы сатып алуды жүзеге асыру кезінде 

және оларды өндірушілер) сатып алушы тауардың жалпы құнының 1% (бір пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуге 

міндеттенеді.  

7.9. Егер Өнім беруші осы шарттармен бұзғаны үшін арнайы жауапкершілік белгіленбеген шарт бойынша өзге де 

міндеттемелерді бұзса, онда Сатып алушы талап етуге құқылы, ал өнім беруші тауардың жалпы құнының 5% (бес 

пайызы) мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді. 

7.10. Тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, айыппұл) сомаларын төлеу, залалдарды өтеу Тараптарды Шарт, Талаптар 

бойынша өз міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

7.11. Өнім беруші Сатып алушыға залал келтірген жағдайда, мұндай залалдар осы Талаптарда көзделген тұрақсыздық 

айыбынан тыс толық сомада өндіріп алынуы мүмкін. 

7.12. Тұрақсыздық айыбын төлеуге арналған шот ұсынылған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде төленуге жатады. 

7.13. Тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) және/немесе залалдарды төлеуге әкеп соққан мән-жайлар туындаған 

жағдайда, Тараптар оларды өзара есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, айыппұл) 

және/немесе залалдардың сомасын ұстап қалу арқылы өндіріп алуы мүмкін. 

7.14. Тараптар Өнім берушінің туындаған тұрақсыздық айыбын немесе өзге де санкцияларды төлеу және/немесе Шарт 

бойынша шығындарды өтеу бойынша міндеттемелерін Сатып алушының Өнім берушіге төлеуге жататын Тауар 

құнына қарсы тиісті түрде мәлімделген талаптардың сомаларын есепке жатқызуды жүргізу арқылы тоқтату 

мүмкіндігі туралы уағдаласты.   

8. Еңсерілмес күш жағдайлары (форс-мажор) 

8.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді ішінара немесе толық орындамағаны үшін, егер ол табиғи 

құбылыстардың, сыртқы объективті факторлардың және еңсерілмейтін күштің (форс-мажор) басқа да мән-

жайларының салдары болып табылса және егер бұл мән-жайлар Шарттың орындалуына тікелей әсер етсе, 

жауапкершіліктен босатылады. Қазақстан Республикасының тиісті уәкілетті ұйымы берген құжат еңсерілмейтін күш 

мән-жайларының туындағанын растау болып табылады. 

8.2. "Еңсерілмейтін күш мән-жайы" термині табиғи апаттарды, соғыстарды, блокадаларды, көтерілістерді, бүлік, 

індеттерді, құлдырауды, найзағайларды, жер сілкіністерін, өрттерді, дауылды, су тасқынын, азаматтық толқуларды 

және осындай Тараптың алдын ала алмайтын, жеңе алмайтын немесе тиісті күш-жігер жұмсау арқылы өзін қорғай 

алмайтын тоқтата тұруды сұрайтын Тараптың ақылға қонымды бақылауынан тыс басқа да күтпеген жағдайларды 

білдіреді. 

8.3. 8.1-тармақтарға қарамастан., 8.2. Тараптар еңсерілмейтін күш мән-жайлары шарт жасасу күніне белгілі мән-

жайларды, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, мынадай мән-жайларды қамтымайтындығына уағдаласты: 

1) коронавирустық эпидет және/немесе оның салдары салдарынан туындаған әлемдегі санэпидемиологиялық 

жағдай; 

2) Украинадағы әскери әрекеттер және / немесе оның салдары; 

3) әлемдегі геосаяси жағдай, жарияланған және қолданыстағы Санкциялар, кез-келген түрдегі және сипаттағы 

тыйымдар мен шектеулер; 

8.4. Еңсерілмес күш жағдайына сілтеме жасайтын Тарап еңсерілмес күш мән-жайларының салдарын жоюға барлық күш-

жігерін жұмсауға тиіс. 

8.5. Еңсерілмес күш мән-жайларының басталу себебі бойынша Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін 

болмаған Тарап жоғарыда көрсетілген мән-жайлардың туындауы туралы жазбаша түрде екінші Тарапты дереу 

хабардар етуге, сондай-ақ күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде екінші Тарапқа еңсерілмес күш мән-жайларын растауды 

беруге тиіс. Тиісті құзыретті органдардың немесе тиісті елдің сауда-өнеркәсіп палатасының анықтамалары 

еңсерілмейтін күш мән-жайларының және олардың ұзақтығының бар екендігінің тиісті дәлелі болады. 

8.6. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі еңсерілмейтін күш мән-жайлары болған, сондай-ақ осы мән-

жайлардан туындаған салдарлар болған уақытқа мөлшерлес кейінге шегеріледі. 

8.7. Егер еңсерілмес күш жағдайлары немесе олардың салдары 1 (бір) айдан астам уақытқа созылса, онда Өнім беруші 

мен Сатып алушы Тауарды жеткізуді жалғастыру үшін қандай шаралар қабылдау керектігін талқылайды. 

8.8. Әрбір Тарап еңсерілмейтін күш мән жайларының әсеріне байланысты шығындардың туындау тәуекелін дербес 

көтереді. 

8.9. Егер Тараптар 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде келісе алмаса, онда Сатып алушы Шартты орындаудан біржақты 

тәртіппен бас тартуға құқылы. 

9. Құпиялылық туралы келісім 

9.1. Осы арқылы Тараптар Шарт бойынша бір-бірінен алынған және олар құпия ақпарат ретінде айқындаған ақпаратты 

қатаң құпиялылықта ұстауға және екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз мұндай ақпаратты жария 

етпеуге, үшінші тұлғаларға бермеуге және жеке мақсаттарда пайдаланбауға міндеттенеді. 
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9.2. Осымен Тараптар құпия ақпараттың өзіне қамтылатындығымен келіседі (бірақ онымен шектелмейді): 

a)    Тараптардың қаржылық не шаруашылық қызметіне іскерлік қатысы бар мән-жайлар; 

b)  Шартты орындау процесінде Тараптар беретін және алатын техникалық және өзге де құжаттама мен материалдар; 

c)    Тараптар құпия деп таныған және Тараптардың коммерциялық құпиясына жататын кез келген өзге де ақпарат. 

9.3. Талаптардың 9.1-тармағының талаптарын сақтамағаны немесе тиісінше сақтамағаны үшін кінәлі Тарап Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және Талаптарда көзделген жауаптылықта болады, сондай-ақ екінші Тарапқа 

осындай жария етуден келтірілген залалдарды өтейді.   

10. Қолданылатын құқық және дауларды шешу   

10.1. Тараптар арасындағы барлық даулар мен келіспеушіліктер туындаған дау немесе келіспеушілік немесе талап 

бойынша уағдаластыққа қол жеткізу нысанасы болуға тиіс, сондай-ақ Шарттан немесе оған байланысты 

туындауы мүмкін талаптар Тараптар арасында келіссөздер жүргізу арқылы реттелуге жатады. Мұндай жағдайда 

Тараптар арасындағы уағдаластыққа Тарап даудың (талаптың) бар екендігі туралы хабарламаны алған кезден 

бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қол жеткізілуге және Тараптардың қолдары қойылып жазбаша түрде 

ресімделуге тиіс. 

10.2. Бейбіт жолмен реттелмеген кез келген даулар Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотында сот тәртібімен қаралуға жатады. 

10.3. Шарт, осы Талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.  

11. Шартты өзгерту және бұзу 

11.1. Шарт жасалды деп есептеледі және Тараптардың уәкілетті өкілдері Шартқа қол қойған күннен бастап күшіне 

енеді және Шартта көрсетілген күнге/іс-шараға дейін қолданылады. 

11.2. Шартты Тараптардың келісімі бойынша өзгертуге болады. Шартқа кез келген өзгерістер мен толықтырулар, 

егер олар жазбаша нысанда жасалса, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойса және куәландырса, жарамды 

болады. 

11.3. Шарт мынадай жағдайларда бұзылуы мүмкін: 

- Тараптардың келісімі бойынша; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда; 

- осы Талаптарда немесе Шартта көзделген жағдайларда. 

11.4. Сатып алушы мынадай жағдайларда Шартты толық немесе ішінара біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға 

құқылы: 

a) Егер Тауарды беру, Тауарды жеткізу кезінде ілеспе міндеттемелерді жүргізу/орындау мерзімін өткізіп алу (егер 

мұндай міндеттемелер Шартта көзделсе) күнтізбелік 15 (он бес) күннен асса; 

b) егер Өнім беруші Шарт жасалғаннан кейін Тауардың барлығын немесе бір бөлігін беруден бас тартса; 

c) Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес келмейтін Тауарды берген және (немесе) Сатып алушы белгілеген 

мерзімде Тауардағы кемшіліктерді жою жөніндегі талаптарды орындамаған жағдайда; 

d) Егер Сатып алушының өтінімі бойынша Тауар жеткізілімі болжанып отырған және Өнім беруші ұсынған 

тауарды (тауардың бір бөлігін) жеткізу мерзімі қолайсыз болып табылған және Сатып алушы өтінімде 

көрсеткен мерзімнен асып кеткен жағдайда; 

e) Егер Сатып алушыда Тауар санына қажеттілікті азайту қажеттілігі туындаған жағдайда; 

f) егер Тараптар күнтізбелік 20 күн ішінде еңсерілмес күш мән-жайлары немесе олардың салдарлары әсерінің 

нәтижесінде тоқтатыла тұрған Тауарды одан әрі жеткізу туралы уағдаласа алмаса; 

g) өнім беруші парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы Ережелерді бұзған жағдайда; 

h) Өнім беруші Шарт бойынша өзі қабылдаған міндеттемелерді, осы талаптарды бұзған өзге де жағдайларда, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайларда тоқтатыла тұрады. 

Осы Талаптардың 11.4-тармағында көрсетілген жағдай туындаған кезде Сатып алушы оның себептерін жою үшін 

ақылға қонымды мерзім белгілеуге құқылы. Егер Өнім беруші көрсетілген мерзімде көрсетілген себептерді тиісті 

түрде жоймаса, Сатып алушы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы болады. 

11.5. Егер Сатып алушы Талаптардың 11.4-тармағында көзделген жағдайлар басталған кезде Шартты орындаудан 

біржақты тәртіппен бас тартқан жағдайда, Өнім берушіге ешқандай залалдар, айыппұлдар, тұрақсыздық айыбы 

өтелмейді. 

11.6. Сатып алушы Шартты бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 10 (он) күн бұрын жазбаша хабарлама жіберу 

арқылы себептерін түсіндірмей, Шартты орындаудан біржақты тәртіппен толық немесе ішінара бас тартуға құқылы. 

Тараптар 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жеткізілген және қабылданған тауарлар, сондай-ақ шарт бойынша осындай 

бұзу күніне дейін туындаған өзге де орындалмаған міндеттемелер бойынша барлық өзара есеп айырысуларды жүзеге 

асырады. 

11.7. Шарт Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарламада көрсетілген күннен бастап бұзылған болып 

есептеледі. Сатып алушы төленген аванстарды қайтаруды, 11.4-тармаққа сәйкес шартты бұзудан келтірілген 

залалдарды өтеуді талап етуге құқылы. Шарттардың 7-бабында көзделген тұрақсыздық айыбын төлеу, ал өнім 

беруші төленген аванстарды қайтаруды, залалдарды өтеуді және белгіленген тұрақсыздық айыбын төлеуді жүзеге 

асыруға міндеттенеді.  
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12. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелер 

12.1. Әрбір Тарап (осы Ережелердің мақсаттары үшін осы термин Тараптардың әрқайсысының барлық қызметкерлерін, 

агенттерін, өкілдерін, үлестес тұлғаларын, сондай-ақ олар тартатын немесе олардың атынан әрекет ететін басқа да 

тұлғаларды қамтиды) келіседі және ол кез келген төлемдерді тікелей немесе жанама түрде жүргізбегеніне және 

тікелей немесе жанама түрде жүргізбейтініне кепілдік береді. сыйлықтар, өзге де мүліктік пайдалар, сыйақылар мен 

жеңілдіктер беру немесе өзге де құндылықтарды басқа Тарапқа, мемлекеттік қызметшілерге немесе кез келген өзге 

Тарапқа кез келген қолданылатын заңнамаға қайшы келетін тәсілдермен беру (соның ішінде, бірақ "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V Заңымен 

шектелмей). 

12.2. Жеткізуші өзі құрылған немесе тіркелген және өз қызметін жүзеге асыратын барлық елдердің парақорлығына және 

ақшаны жылыстатуға қарсы қолданылатын заңнамамен танысқанын мойындайды және келіседі және аталған 

қолданыстағы заңнаманы сақтайды. 

12.3. Әрбір Тарап өзінің атынан пара алуға немесе ақшаны жылыстатуға қарсы қолданылатын заңнаманы екінші 

Тараптың бұзуына әкеп соқтыратын немесе әкеп соғуы мүмкін қандай да бір іс-әрекеттер жасамайтынына және 

жасауға жол бермейтініне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің, мердігерлерінің, консультанттарының, агенттерінің және 

қызмет көрсететін басқа да адамдардың сақтауы жөнінде шаралар қолданатынына келіседі осы Шарт бойынша оның 

атынан пара алу фактілерінің немесе пара беру әрекеттерінің алдын алу жөніндегі рәсімдер. 

12.4. Егер Өнім беруші парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, өнім берушіден заңсыз сыйақы талап 

ету әрекеттері (тікелей немесе жанама) туралы осы ережелердің кез келгенін нақты немесе болжамды түрде бұзғаны 

туралы білсе, соңғысы бұл туралы сатып алушыға дереу хабарлауы және оған осы іс бойынша жүргізілген тергеуде 

жәрдем көрсетуі тиіс. 

12.5. Өнім берушінің осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы ережелерде көрсетілген кез келген міндеттемені бұзуын Сатып 

алушы осы Шарттың талаптарын елеулі бұзушылық ретінде қарауы мүмкін, сатып алушыға осы Шартты дереу 

күшіне еніп, соттан тыс біржақты тәртіппен, сондай-ақ осы Шартқа немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес сатып 

алушының кез келген өзге құқықтарына немесе қорғау құралдарына нұқсан келтірмей бұзу құқығын береді. Өнім 

беруші сатып алушыны талаптардан босату және сатып алушыға жоғарыда аталған міндеттемелердің кез келгенін 

бұзу және осы шартты бұзу нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған кез келген жауапкершілікке, залалға, 

шығыстарға немесе шығындарға байланысты келтірілген барлық шығындарды өтеу міндеттемесін өзіне алады. 

12.6. Осы Шарттың ережелерінің ешқайсысы Тарапқа Шартта 12.1-тармақта көрсетілген кез келген жасалған немесе уәде 

етілген төлемдерді, сыйлықтарды, пайданы, сыйақыны, жеңілдіктер мен құндылықтарды екінші Тарапқа өтеу 

міндеттемесін жүктемейді.  

12.7. Тараптар пара алу немесе пара беру/алу фактілерін болдырмау мақсатында осы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

ережелерді, сондай-ақ "RG Gold" ЖШС корпоративтік сайтында орналастырылған өнім берушінің Іскерлік әдеп 

кодексін сақтауға келіседі (rggold.kz). жеткізуші осымен жеткізушінің іскерлік этика кодексінің көшірмесін алғанын 

немесе оны қалай алу керектігі туралы ақпарат алғанын мәлімдейді және растайды "RG Gold" ЖШС корпоративтік 

сайтында орналастырылған өнім берушінің көрсетілген іскерлік этика кодексіне қол жеткізу (rggold.kz). Өнім беруші 

осы Шарт бойынша этикалық мінез-құлық стандарттарына сәйкес, Өнім берушінің Іскерлік әдеп кодексінің 

стандарттарына сәйкес келетін өз міндеттемелерін орындауға келісімін білдіреді. 

12.8. Сатып алушы Жеткізушіге және оның қызметкерлеріне веб-сайтқа жүгіну арқылы қолданыстағы заңнаманың, 

саясаттың және мінез-құлық стандарттарының бұзылғаны туралы хабарлауға мүмкіндік беретін келесі байланыс 

желілерін белгіледі: www.rggold.kz немесе электрондық поштаға: hotline@rggold.kz 

13. Салық заңнамасын сақтау және салық төлеуден жалтаруға қарсы іс-қимыл бойынша кепілдіктер 

13.1. Осымен өнім беруші шартқа қол қою арқылы "RG Gold" ЖШС/"RG Processing" ЖШС (РГ Процессинг) алдында 

кепілдік беретінін растайды, бұдан әрі-Сатып алушы салық заңнамасын сақтау саласында төменде көрсетілген 

міндеттемелерді қабылдайды және салық төлеуден жалтаруға қарсы іс-әрекетке қатысады. 

13.2. Тараптар өздерінің құжаттары, салық есептілігі толық көлемде және өздерінің салық міндеттемелерін уақтылы 

көрсетуі тиіс екендігіне өз келісімдерін білдіреді. Өнім беруші ҚҚС бойынша өзінің салық есептілігінде толық 

көлемде және Салық кодексінде белгіленген мерзімдерде осы Шарт бойынша мәмілелерге қатысты өткізу жөніндегі 

айналымдарды көрсетуге міндетті. 

13.3. Жеткізуші кепілдік береді: 

1) осы Шартты орындау үшін тартылған ол және (немесе) оның үлестес тұлғалары, контрагенттері Қаржы 

министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитетінің деректері бойынша сенімсіз салық төлеушілердің, тарату 

сатысындағы салық төлеушілердің, сайтта орналастырылған электрондық шот-фактуралардың көшірмесі 

тоқтатылған салық төлеушілердің тізімдерінде жоқ http://kgd.gov.kz/; 

2) осы Шартқа байланысты мәмілелер бойынша оларға және (немесе) оның үлестес тұлғаларына, оның 

контрагенттеріне сот жарамсыз деп таныған мәмілелер жасалмайды /жасалмайды; 

3) осы Шартты орындау үшін тартылған олардың және (немесе) оның контрагенттерінің электрондық шот-

фактураны (ҚҚС төлеушілер үшін) немесе өзге де құжатты (ҚҚС төлемеушілер үшін) жұмыстарды нақты 

орындамай, қызметтер көрсетпей, тауарларды тиеп-жөнелтпей жазып беру бойынша іс-әрекеттері жасалмайды/ 

жасалмайды; 

4) камералдық бақылау және салықтарды төлеу бойынша орындалмаған салық міндеттемелері жоқ; 

13.4. Өнім беруші тауардың шығу тегінің заңдылығына кепілдік береді және сатып алушыға талап бойынша жеткізілетін 

тауардың шығу тегін растайтын коммерциялық ақпаратсыз құжаттарды (тауарларға декларация, 328.00 форма 

бойынша жанама салықтарды төлеу туралы өтініш, тауардың шығу тегі сертификаты, осы Шартты орындау үшін 

тартылған контрагенттермен шарт)ұсынуға міндеттенеді. 

http://kgd.gov.kz/
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13.5. Жеткізілетін тауардың өндірушісі болып табылатын, қызметтер көрсететін, сатып алушының талабы бойынша 

жұмыстарды орындайтын өнім беруші еңбек және материалдық ресурстардың, тиісті лицензиялар мен 

рұқсаттардың, тауарларды жеткізуге, жұмыстарды орындауға немесе қызметтер көрсетуге қажетті өндірістік 

қуаттардың (қойма үй-жайларының, көлік құралдарының) болуын растайтын құжаттарды және оның қоймалық және 

(немесе) өндірістік және (немесе) сауда алаңдары. 

13.6. Жеткізуші міндеттенеді: 

1) 13.1 – 13.3-тармақтарда мәлімделген кепілдіктер бұзылған жағдайда. Мемлекеттік кірістер органдарының салық 

салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді түзетуді, сондай-ақ сатып алушының 

айыппұлдарды, өсімпұлдарды және басқа да міндетті төлемдерді төлеуін қолдануы түріндегі сатып алушының 

мүліктік жауапкершілігіне әкеп соққан шарттарды сатып алушы шеккен барлық шығыстарды (атап айтқанда, 

ҚР Салық кодексіне сәйкес салықтар мен өсімпұлдардың сомаларын ғана) құжатпен расталған өтейді; 

2) Мемлекеттік кіріс органдары ҚҚС бойынша өзінің салық есептілігінде өткізу жөніндегі айналымды 

көрсетпеу/толық көрсетпеу себебі бойынша салықтық тексеру барысында расталмаған ҚҚС қайтарудан бас 

тартқан жағдайда, сатып алушының талабы бойынша оған есептен шығарылған ҚҚС сомасын дереу өтеуге 

міндетті; 

13.7. Тараптар уағдаласты және егер Өнім беруші жоғарыда көрсетілген кепілдіктердің бұзылуын жоюдан бас тартқан 

жағдайда, өнім берушіні күнтізбелік 15 күн бұрын хабардар ете отырып, Сатып алушы Шартты орындаудан кез 

келген уақытта бас тартуға құқылы екендігіне келісті. Жоғарыда аталған бас тарту келесі шарттар дәйекті сақталған 

жағдайда мүмкін болады: 

- Сатып алушы Жеткізушіге кепілдіктердің бұзылғаны туралы хабарлайды; 

- Жеткізуші өзінің келісімі / келіспейтіні туралы хабарлайды; 

- Өнім беруші келіскен жағдайда Тараптар мұндай бұзушылықтарды жою мерзімін белгілейді; 

-Өнім беруші келіспеген жағдайда, Тараптар бұзушылық фактісін бірлесіп тексеру үшін мерзімді айқындайды, оның 

нәтижелері бойынша бұзушылық анықталған және өнім беруші оны жоюдан бас тартқан жағдайда, Сатып алушы 

өнім берушіні алдағы бас тарту туралы 15 күн бұрын хабардар етуге құқылы; 

13.8. Сатып алушының осы Шарт шеңберінде өткізілетін тауарды берушілер болып табылатын өнім берушінің 

және/немесе оның контрагенттерінің міндеттемелері бойынша қандай да бір соманы төлеу жөніндегі міндетіне әкеп 

соққан бұзушылықтар анықталған жағдайда, Сатып алушы Шарт бойынша салық органдары алдындағы берешек 

сомасынан аспайтын сомаға кез келген төлемді жүзеге асыруды тоқтата тұру құқығын өзіне қалдырады, өнім беруші 

және (немесе) оның контрагенттері жоғарыда көрсетілген кепілдіктерді бұзушылықтарды жойғанға дейін. Бұл ретте 

шарттарда көзделген уақтылы төлемегені үшін өсімпұл есептелмейді. 

 

14. Басқа қолданылатын талаптар 

14.1. Егер тауарларды жеткізу жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын 

тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің және оларды өндірушілердің тізілімі арқылы жүзеге 

асырылған жағдайда:  

14.1.1. Өнім беруші Шартты орындау кезінде сатып алу ережелерін сақтауға міндетті.  

14.1.2. Өнім беруші Шартта көзделгендей, жеткізілетін Тауарлардағы жергілікті қамтуды қамтамасыз етуге 

міндетті. Жергілікті қамтуды есептеу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.  

14.1.3. Тауар жеткізілімі аяқталғаннан кейін Өнім беруші жүкқұжатпен және/немесе тауарды қабылдау-беру 

актісімен және/немесе Шартта көзделген ілеспе міндеттемелерді орындау жөніндегі тиісті актімен бірге 

Сатып алушыға Тауардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебін ұсынады.  

14.2. Егер Шартта өзгеше белгіленбесе, Тараптардың ешқайсысы екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз Шарт 

бойынша өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тарапқа беруге құқылы емес.  

14.3. Егер Шарттың бір немесе бірнеше ережелері, Талаптары жарамсыз, заңға қайшы деп танылған жағдайда немесе 

мұндай ережелерді орындау қолданыстағы заңнамаға сәйкес мүмкін болмаса, онда Шарттың, осы талаптардың 

қалған ережелерінің заңдылығы мен орындалу мүмкіндігі және оларды қолдану ешбір жағдайда қозғалмайды немесе 

әлсіремейді. Жарамсыз ереже мағынасы жағынан жақын және құқықтық жағынан жол берілетін ережелермен 

ауыстырылады.  

14.4. Әрбір Тарап осындай өзгеріс болған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде (бірақ кез келген жағдайда төлем күніне 

дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей) өз деректемелерінің (оның ішінде мекенжайының, email мекенжайының, 

байланыс деректерінің, банк деректемелерінің және т. б. өзгеруі) өзгергені туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. 

14.5. Осы шарттар Сатып алушы мен өнім беруші арасындағы қатынастарға, егер бұл шартта тікелей көзделген жағдайда 

ғана қолданылады. Шарттар мен шарт арасында қайшылықтар туындаған жағдайда жасалған шарттың талаптары 

басымдыққа ие болады.  

14.6. Егер шартта өзгеше көзделмесе, осы шарттар шарт бойынша сатып алушы мен өнім беруші арасындағы 

қатынастарға толық көлемде және осы шарттардың редакциясына сәйкес қолданылады.    

14.7. Осы шарттар олар жарияланған күннен бастап қолданылады. 

14.8. Осы Шарттар оларды қолдана отырып жасалатын шарттардың ажырамас бөлігі болып табылады және Шарттар 

жарияланған күннен бастап жасалатын осындай Шарттар бойынша қатынастарды реттейді.  

14.9. Осы Шарттар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жарияланады. Осы шарттардың қазақ, орыс және ағылшын 

мәтіндері арасында кез келген қайшылық болған жағдайда, орыс мәтінінің басым күші болады.  
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«RG Gold» ЖШС, «RG Processing (РГ Процессинг)» ЖШС тауарды жеткізу шартының  

Үлгі талаптарына Қосымша  

 

 

«RG Gold» ЖШС, «RG Processing (РГ Процессинг)» ЖШС ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ ҮШІН ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ 

НҰСҚАУЛЫҚ 

РАЙГОРОДОКТАҒЫ КОМПАНИЯ УЧАСКЕСІНЕ  

 

Төменде көрсетілген құжаттармен қоса тауарларды жоспарланған жөнелту туралы хабарламаны «RG Gold», «RG Processing (РГ 

Процессинг)» ЖШС (бұдан әрі – Компания) қызметкерлеріне тарату тізіміне сәйкес тауарды жөнелтудің жоспарланған күніне дейін 3 

күн бұрын жіберу керек.  

Хабарлама тақырыбында Шарт нөмірі мен Жеткізушінің атауы көрсетілуі керек. 

МАҢЫЗДЫ!   

Құжаттарды алдын ала тексермей және Компания қызметкерлерінен растау алмай, тауары бар машинаны жеткізуге жібермеңіз. 

Райгородоктағы учаскеге жеткізу 

Жеткізу мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Успено-Юрьев а/о, Райгородок ауылының жанындағы өндірістік учаске. 

Жұмыс кестесі: демалыссыз сағат 07:00-ден 19: 00-ге дейін 

Түскі үзіліс: 13-00-ден 14-00-ге дейін 

Жүкті қабылдау 18:00-ге дейін 

 

Жүкқұжаттарды қабылдау және қол қою: 

Қойма меңгерушісі: Мамашарипов Алмазбек («RG Gold» ЖШС), Валерий Шефер («RG Processing» ЖШС) 

Логистика бойынша үйлестіруші («RG Gold», «RG Processing» ЖШС): Жангужин Бауржан моб: +7 701 758 71 58  

Логист («RG Processing» ЖШС): Давлетьярова Майя моб: +7 777 766 10 28   

Экспедиторлар («RG Gold» ЖШС): Огнев Денис моб: +7 771 188 7990, Жуманов Нурлыбек Моб: +7 747 796 10 10 

Тауарларға арналған 

тарату тізімі 

 

«RG Gold» ЖШС: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

«RG Processing» ЖШС:   

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz    

Химикаттар мен 

сусымалы 

материалдарға арналған 

тарату тізімі 

 

«RG Gold» ЖШС: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

«RG Processing» ЖШС:   

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz    

Кіруге рұқсаттама 

ресімделгенге дейін 

тексеру үшін 

электрондық пошта 

арқылы қарауға 

жіберілетін 

сертификаттар мен 

басқа да рұқсат беру 

құжаттары 

Сәйкестігі міндетті расталуға жататын тауарлар жеткізілген не қолданыстағы заңнаманың басқа да 

талаптары сақталған жағдайда, Жеткізуші алған сертификаттарды және төмендегі тізімге сәйкес басқа да 

рұқсат беру құжаттарын жеке хабарламамен растауға жібереді: 

- ЕАЭО сәйкестік сертификаты; 

- ЕАЭО сәйкестігі туралы Декларация; 

- ҚР сәйкестік сертификаты; 

- КО ТР 012/2011 сәйкес жарылыстан қорғалған жабдыққа/материалдарға ЕАЭО сәйкестік сертификаты 

- Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (СЭС) 

- Медициналық бұйымға және медициналық техникаға тіркеу куәлігі; 

- 018/2011 КО ТР сәйкес көлік құралының түрін мақұлдау; 

- ҚР метрологиялық сертификаттары (өлшеу құралдарын метрологиялық аттестаттау туралы 

Сертификат, өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы Сертификат, өлшеу құралдарын тексеру туралы 

Сертификат). 

  

Тарату тізімі: 

«RG Gold» ЖШС: 

Denis.Ognev@rggold.kz 

Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz 

Baurzhan.Zhanguzhin@rggold.kz    

 

«RG Processing» ЖШС:   

maiya.davletyarova@rggold.kz 

baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz 

 

МАҢЫЗДЫ:  

1. хабарлама тақырыбында рұқсат беру құжаттары қоса берілетін Шарттың нөмірі, Жеткізушінің 

атауы және тауардың атауы қамтылуға тиіс;іс; 

2. Шарт бойынша жекелеген позицияларға арналған құжаттар жеке файлдарда қоса берілуге тиіс; 

3. қоса берілетін рұқсат беру құжаттарының атауында Шарттың нөмірі мен позицияның нөмірі 

қамтылуға тиіс. 

mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:Ognev@rggold.kz
mailto:Nurlybek.Zhumanov@rggold.kz
mailto:baurzhan.zhanguzhin@rggold.kz
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Кіруге рұқсаттаманы 

ресімдеу үшін алдын 

ала тексеруге 

электрондық пошта 

арқылы жіберілетін 

карауға арналған 

құжаттар 

1. Тауардың атауы және олардың саны, тауардың өлшем бірлігі, орама орындарының саны, 

мөлшері мен салмағы міндетті түрде көрсетілген егжей-тегжейлі Орама парағы 

2. Қорларды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжат 

3. Қауіпті жүктерді, химикаттарды, бояуларды және т. б. жеткізген жағдайда өндіруші зауыттан 

материалдық қауіпсіздік паспорты / MSDS (Material Safety Data Sheet) 

4. Жарамдылық мерзімі бар барлық материалдар үшін материалдардың шығарылған күні мен 

жарамдылық мерзімі бар құжаттар, атап айтқанда, жеткізілген материалдың таңбаланған 

фотосуреті немесе өндірушінің сертификаты немесе өндірушінің хаты ұсынылуы керек 

 

Құжаттардың қабылданғаны және мақұлданғаны туралы растауды алған кезде мынадай ақпаратты 

көрсете отырып, учаскеге рұқсаттамаға өтінім жіберу: 

1. – Жүргізушінің аты-жөні 

2. - төлқұжат деректері (жеке куәлік)  

3. - жүргізушінің ұялы телефоны 

4. - А/к маркасы және мемлекеттік нөмірі 

5. - жоспарланған жеткізу күні 

 

Қоймаға тапсырысты 

алу 

 

Бір пакет ретінде степлермен бекітілген құжаттардың толық пакеті (түпнұсқалары) қоймаға ұсынылады. 

1. Қорларды басқа жаққа жіберуге жүкқұжат-2 дана 

2. Тауардың атауын және олардың санын, тауардың өлшем бірлігін, орын санын, қаптаманың 

мөлшері мен салмағын міндетті түрде көрсете отырып, егжей – тегжейлі Орама парағы-1 дана 

 

Ескертпе:  

- Жүкқұжаттың түпнұсқасын (хабарламаны жіберген кезде Жеткізуші берген реттік нөмірі бар анық 

және оқылатын қаріп) жүргізуші жүкпен бірге ұсынуы тиіс 

- Жүкқұжаттың барлық арналған жолдарында жауапты мамандардың қолдары және жеткізушінің мөрі 

болуы тиіс 

- Егер жүкқұжат бірнеше парақта болса, парақтар нөмірленуі тиіс 

- Тауардың нақты саны жүкқұжатта көрсетілген мөлшерге сәйкес келуі керек 

- Шарттың нөмірі жүкқұжатта көрсетілуі тиіс 

- жіберілген материалдардың дана саны мен сомасы жазумен дұрыс жазылуы - жіберер алдында 

міндетті түрде қайта тексеру керек, себебі бұл құжаттардың қабылданбауы мен қайтарылуының 

негізгі себебі болып табылады. 

- ҚҚС-ты қоса алғанда, бірлік құнын көрсету ("7" бағаны), бұл төлемге құжаттар пакетін 

қабылдамаудың жиі себебі болып табылады. 

- Құны мен өлшем бірлігі Шартқа сәйкес келуі керек 

 

Қойма құжаттардың дұрыс ресімделуін тексеруге және төлеу үшін құжаттар топтамасының мазмұнына 

жауапты болмайды. 

 

Тауарларды физикалық тексеруден және оларды қабылдағаннан кейін, қойма күні көрсетілген 

жүкқұжатқа мөр қояды және барлық құжаттар пакетін бухгалтерияға жібереді. 

ҚТ бойынша талаптар Көлік құралының техникалық жағдайын, оның ішінде резеңкенің жағдайын, өрт сөндіру құралдарының, 

арнайы лицензиялар мен рұқсаттамалардың болуын, жүргізушіде жеке қорғаныш құралдарының болуын 

тексеру және төменде келтірілген талаптарға сәйкес жөнелту кезінде жүргізушілерге нұсқама жүргізу 

қажет: 

 

1. Жүргізуші ЖҚҚ (жеке қорғаныс құралдары) киюі керек, оның құрамына келесі компоненттер 

кіреді: дулыға, көзілдірік, қорғаныс костюмі және қорғаныс етігі. 

2. Жүргізуші бекітілуі керек. 

3. Жүргізуші учаскеде белгіленген жылдамдық шектеулерін сақтауы керек. 

4. Жүргізуші өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауы керек, қатаң түрде белгіленген жерлерде темекі 

шегуі керек. 

5. Жүргізуші учаске аумағы бойынша орын ауыстырудың белгіленген маршруттарын ұстануы, 

жол белгілері мен көрсеткіштерін сақтауы тиіс. 

6. Төтенше жағдай, дабыл, эвакуация және т.б. жағдайында жүргізуші компания өкілінің 

нұсқаулықтарына мүлтіксіз бағынуы тиіс.   

 

Материалдар материалдардың түріне, қауіптілік класына байланысты буып-түйілуі, таңбалануы және 

келісімшартта айтылған буып-түю жөніндегі ерекше талаптарға сәйкес тиегішпен (салмағы 15 кг-нан 

асатын) түсіруге арналған машинаға қол жеткізе отырып, паллеттерге орнатылуы тиіс.  

Жеткізушілер жүктерді таңбалау мен манипуляциялық белгілерге сәйкес тиеу, бекітудің тиісті әдістерін, 

жүктерді қауіпсіз тасымалдау ережелерін қолдануы керек және жүк түріне, салмағына, буып-түю 

талаптарына, қауіптілігіне және т. б. қатысты көлік құралдарын таңдауы керек. 

Ашылатын жақтары (борттары) жоқ автокөлікті ұсынудан аулақ болу ұсынылады, бұл түсірілетін 

материалдарға, әсіресе ауыр жүктерге қол жеткізуді қиындатады. Жүктерді қатарларға ыдыссыз, ашық, 

зақымдалған немесе әртүрлі габаритті ыдыстарсыз салуға жол берілмейді. Жоғарыда көрсетілген талаптар 

мен ұсынымдарға сәйкес келмеген жағдайда жүкті қабылдау Жеткізушінің өкілі келгенге дейін тоқтатыла 

тұруы мүмкін. 

 

Барлық көлік құралдарында дизель немесе бензин қозғалтқышы болуы керек. Газ баллон жабдығы бар 

көлік құралының база аумағына кіруіне үзілді-кесілді тыйым салынады. 
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Автокранның көмегімен 

машиналардан жүк 

түсіру 

Маңызды  Түсіру үшін кран қажет болатын материалды жеткізу туралы хабарламада автокөліктің 

кідіруін болдырмау үшін қосымша хабарлау/көрсету ұсынылады. 

 

 

 

* ЕСКЕРТПЕ: осы Шарттар баспасөзде жарияланады (("Іскерлік Қазақстан" газеті, 23.12.2022 Ж. №50(847) шығарылым)), 

сондай-ақ сатып алушының ресми интернет-ресурсында мына мекенжай бойынша орналастырылады www.rggold.kz.  

 

http://www.rggold.kz/

