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Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү боюнча тест кызматын 

аныктоонун ТАРТИБИ 

 

 1. Жалпы жоболор 

1. Ушул Тартип менен Жалпы республикалык тестирлөөнү (мындан 

ары – ЖРТ) өткөрүү боюнча Көз карандысыз тест кызматын (мындан ары – 

КТК) тандоо конкурсун уюштуруунун жана өткөрүүнүн механизми 

аныкталат. 

2. КТК тандоо боюнча конкурстун уюштуруучусу (мындан ары – 

конкурстун уюштуруучусу) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлиги болуп саналат. 

3. ЖРТнү өткөрүү боюнча келишим түзүү үчүн КТК тандоо боюнча 

конкурс (мындан ары – конкурс) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

жана ушул тартипке ылайык катышуучулардын чектелбеген саны менен 

ачык өткөрүлөт. 

4. Конкурстун натыйжалары боюнча коюлган талаптарга шайкеш 

келген КТК аныкталат, аны менен КР ББжИМ тестирлөөнү өткөрүү 

жөнүндө келишим түзөт.  

2. КТК тандоо боюнча конкурсту даярдоо жана 

өткөрүү 

5. Конкурсту даярдоо жана өткөрүү конкурстук комиссия тарабынан 

жүзөгө ашырылат, анын курамы конкурстун уюштуруучусу тарабынан 6 

кишиден кем эмес жана 15 кишиден көп эмес (комиссия мүчөлөрүнүн саны 

так санды түзүүгө тийиш) санда бекитилет. 

КР ББжИМ түзгөн комиссиянын курамына кызыкдар 

министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык 

ведомстволордун жана Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик 

органдарынын өкүлдөрү, коомдук жана укук коргоочу уюмдардын 

өкүлдөрү киришет. 

6. Конкурстук комиссия төмөнкү кызматтарды жүзөгө ашырат: 

а) конкурсанттардын чапталган өтүнмөлөрүн реалдуу шарттамда 

ачат; 

б) өтүнмөлөрдү карайт жана алардын коюлган талаптарга 

шайкештигин аныктайт,   

б) өтүнмөлөрдү баалайт жана салыштырат; 

в) жеӊүүчүнү/жеӊүүчүлөрдү (мындан ары – жеӊүүчү) аныктайт жана 

конкурстун жыйынтыктарын чыгарат; 



г) конкурстук комиссиянын конверттерди ачуу протоколун жана 

конкурсту өткөрүүнүн натыйжалары жөнүндө чечимин тариздейт. 

7. Конкурстун уюштуруучусу конкурсту өткөрүүгө чейин 15 (он беш) 

календарлык күн мурун конкурсту өткөрүү жана конкурстун 

катышуучуларына талаптар жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо 

каражаттарына жана конкурстун уюштуруучусунун расмий сайтына 

жарыялайт. 

8. Конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыялануучу маалыматта төмөнкүлөр 

камтылууга тийиш: 

а) конкурстун уюштуруучусунун аталышы жана дареги; 

б) конкурсту өткөрүүнүн убактысы жана орду; 

в) конкурстун катышуучуларына коюлган талаптар;   

г) конкурска катышуу үчүн өтүнмө берүүнүн тартиби, орду жана 

мөөнөттөрү; 

9. Конкурска катышууга тестирлөө усулун колдонуу менен билим 

берүү жаатындагы көз карандысыз баалоого адистешкен жана КР 

ББжИМнин1 буйругу менен бекитилген Талаптарга шайкеш келген көз 

карандысыз мамлекеттик эмес уюмдарга уруксат кылынат:  

- укукту аныктоочу документтери (юридикалык каттоо жөнүндө 

күбөлүгү, уставы) бар болсо; 

- мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча салыктар жана 

камсыздандыруу төлөмдөрү боюнча карызы жок болсо; 

 - Мамлекеттик билим берүү стандартынын жана мектептик жалпы 

билим берүү программаларынын негизинде ар түрдүү типтердеги тесттик 

тапшырмаларды иштеп чыгуу жаатындагы 3 (үч) жылдан кем эмес иш 

тажрыйбасы жана кеӊири масштабдуу тестирлөөлөрдү өткөрүү тажрыйбасы 

бар болсо;  

- мүнөзү жана көлөмү боюнча окшош кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу 

тажрыйбасы 3 (үч) жылдан кем эмес, болжонгон кызматта 1 жылдан кем 

эмес иштөөнү кошо, бар жетекчиси жана түйүндүү кызматчылары бар 

болсо; 

- конкурстук өтүнмөнүн суммасынан кем эмес суммага 2ден кем эмес 

окшош кызмат көрсөтүүлөргө келишимдерди аткаруу тажрыйбасы бар 

болсо (ийгиликтүү түзүлгөн келишимдердин көчүрмөлөрү өтүнмөгө 

тиркелет). 

- аффилирленгендиги жоктугу жөнүндө жазуу жүзүндөгү 

тастыктамасы, ошондой эле алардын бенефициардык ээлери жөнүндө 

маалыматы бар болсо (бенефициардык ээлери жөнүндө маалымат 

мамлекеттик сатып алуулар веб-порталындагы ачык жана жеткиликтүү 

маалымат болуп саналат). 

                                                           
1 Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрүү боюнча Көз карандысыз тест кызматына талаптар ушул 
буйрук менен бекитилген 



 3. Конкурска катышууга өтүнмөлөрдү берүүнүн тартиби 

10. Конкурска катышуу үчүн талапкер жарыяланган маалыматта 

аныкталган мөөнөттө конкурстун уюштуруучусуна коюлган талаптарга 

ылайык таризделген конкурска катышууга өтүнмө берет.  

11. Конкурска катышууга өтүнмө, анда көрсөтүлгөн маалыматтарды 

тастыктоочу документтер менен чогуу чапталган конвертте берилет, ал 

конкурстук комиссиянын отурумунда гана аныкталган тартипте ачууга 

жатат. 

Конвертте төмөнкү реквизиттер көрсөтүлгөн болууга тийиш: 

а) конкурска катышууга талапкердин дареги жана аталышы; 

б) конкурстун уюштуруучусунун дареги жана аталышы; 

в) конкурстун аталышы. 

12. Конкурска катышууга өтүнмөгө төмөнкү документтер тиркелет: 

а) юридикалык жактын уюштуруучулук документтеринин, 

юридикалык жактын – талапкердин мамлекеттик каттоо жөнүндө 

күбөлүгүнүн нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү; 

б) конкурстун катышуучусу тендерлик өтүнмөнү берген күнгө карата 

тартылган соттук жана арбитраждык териштирүүлөр жөнүндө 

маалыматтар; 

в) салык төлөмдөрүн төлөө боюнча карызы жөнүндө маалымат; 

г) тартылуучу субподряддык уюмдар жөнүндө маалыматтар;   

д) окшош кызмат көрсөтүүлөр тажрыйбасы барлыгы жөнүндө 

маалыматтар; 

е) конкурстун катышуучусунун жетекчисинин жана түйүндүү 

кызматчыларынын квалификациясы жана тажрыйбасы жөнүндө 

маалыматтар; 

ж) салык кызматы органынын жана Соцфонддун өтүнмө берген учурга 

карата карызы жоктугу жөнүндө маалымкаты;  

13. Конкурстун уюштуруучусу тарабынан конкурска катышууга келип 

түшкөн өтүнмөлөрдү каттоо жүргүзүлөт. 

14. Конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыяланган маалыматта көрсөтүлгөн 

мөөнөттө келип түшкөн ар бир конкурска катышууга өтүнмөсү бар конверт 

уюштуруучу тарабынан бирдиктүү документ жүгүртүү тутумунда катталат, 

талапкерлерге каттоо күнү көрсөтүлгөн каттоо номерлери берилет.  

15. Талапкерлер конкурска катышууга өтүнмө бирдиктүү документ 

жүгүртүү тутумунда катталган учурдан баштап конкурстун катышуучусу 

макамына ээ болушат. 

16. Талапкерлерден бир же андан көп өтүнмөлөр катталса, конкурс 

болду деп таанылат. 



17. Конкурстун катышуучусу конкурстук өтүнмө берүүнүн биротоло 

мөөнөтү бүткөнгө чейин өз конкурстук өтүнмөсүн өзгөртүүгө же чакырып 

алууга укуктуу.  

4. Конкурстун жеӊүүчүсүн аныктоо 

18. Конкурстук комиссия отурум учурунда жеӊүүчүнү аныктоо 

максатында конкурска катышууга өтүнмөлөрдү кароону, баалоону жана 

салыштырууну жүзөгө ашырат.    

19. Конкурстук комиссиянын отурумунда конкурска катышууга 

өтүнмөлөрү бар конверттер конкурстук комиссиянын төрагасы тарабынан 

ачылат. Конверттерди ачууда конкурстун катышуучуларынын аталыштары 

жана даректери, ушул Тартиптин 10-пунктуна ылайык конкурстун 

катышуучусуна коюлган ар бир талап боюнча алардын конкурска 

катышууга өтүнмөлөрүндө камтылган маалыматтар жарыяланат, алар 

конкурсту өткөрүү жөнүндө протоколго түшүрүлөт. Конкурстун отурумга 

катышпаган катышуучуларына көрсөтүлгөн маалыматтар алардын талабы 

боюнча билдирилет. Конверттерди ачууга конкурстун катышуучулары же 

алардын өкүлдөрү катышууга укуктуу. 

20. Конкурстук комиссия конкурстун катышуучуларынан конкурска 

катышууга өтүнмөлөрдө камтылган маалыматтарды түшүндүрүүнү, аларга 

почта аркылуу билдирүү жиберүү же аны конкурстун катышуучусунун 

өкүлүнө жеке берүү жолу менен талап кылууга укуктуу. Түшүндүрмөлөр 

билдирүүнү алган күндөн баштап 3 (үч) жумуш күнү ичинде берилүүгө 

тийиш. 

21. Конкурстун жеӊүүчүсү деп, ушул Тартиптин 10-пунктунда коюлган 

талаптарга шайкеш келген конкурстун катышуучусу таанылат. 

22. Эгерде конкурстук комиссия тарабынан конкурстун катышуучусу 

ушул Тартиптин 10-пунктунда коюлган талаптарга шайкеш келбегени 

аныкталган учурда, конкурстун катышуучусу конкурска андан ары 

катышуудан четтетилет. 

 23. Конкурстук комиссиянын чечимдери комиссиянын отурумга 

катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл 

алынат. Конкурстук комиссия эгерде отурумга анын мүчөлөрүнүн теӊинен 

кем эмеси катышса, анын компетенциясына тийиштүү кылынган 

маселелерди чечүүгө укуктуу. Добуш берүүдө комиссиянын ар бир мүчөсү 

1 добушка ээ болот. Комиссиянын мүчөлөрүнүн добуштары барабар 

болгондо төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат. 

24. Конкурстун жеӊүүчүсүн аныктоо жөнүндө чечим конкурсту 

өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол менен таризделет, ал өзүнө 

камтыйт: 

а) конкурстун предметин; 

б) конкурстун шарттарын; 

в) ар бир катышуучунун конкурстук сунуштарын; 



г) ар бир катышуучунун ушул Тартиптин 10-пунктунда коюлган 

талаптарга шайкештигин кароонун натыйжаларын жана конкурстук 

сунуштарын салыштырууларды; 

д) конкурстун жеӊүүчүсүнүн аталышын жана жайгашкан жерин, 

конкурстук комиссия тарабынан кабыл алынган конкурстун катышуучусун 

конкурстун жеӊүүчүсү деп таануу жөнүндө чечимди негиздөөнү. 

25. Конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол ЖРТнү 

өткөрүү жөнүндө келишимди түзүү үчүн негиз болуп саналат.  

26. Конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде конкурстун 

уюштуруучусу 3 (үч) жумуш күнү ичинде жеӊүүчүгө аны конкурстун 

жеӊүүчүсү деп таануу жөнүндө билдирүү жөнөтөт, ага конкурстук 

комиссиянын конкурсту өткөрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 

протоколунун бир нускасы тиркелет. 

27. Конкурстун уюштуруучусунун жана конкурстун женүүчүсүнүн 

ортосунда конкурсту өткөрүү жөнүндө жарыяланган маалыматта 

көрсөтүлгөн мөөнөттө ЖРТнү өткөрүү жөнүндө келишим түзүлөт. 

28. Конкурстун уюштуруучусу конкурстун жеӊүүчүсүн аныктаган 

күндөн баштап 10 (он) календарлык күндөн кечиктирбей, республикалык 

маанидеги жалпыга маалымдоо каражаттарында, анын ичинде конкурстун 

уюштуруучусунун расмий сайтында конкурстун жыйынтыктары жөнүндө 

маалыматты жарыялоого милдеттүү. 

  

  

 


