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Жемқорлыққа қарсы әрекет жүргізу 
шартының баптары 
 
1. Жеткізуші және Жеткізушінің Шарт бойынша 
міндеттерді орындау үшін тартатын кез келген 
жеке немесе заңды тұлғалары, оның ішінде 
оның қызметкерлері, агенттері, кеңесшілері, 
мердігерлері және қосалқы мердігерлері: 
 
 

a. Кез келген мемлекеттік лауазымды 
тұлғаға пара немесе басқа жемқорлық 
төлемдерді ұсынбаулары, уәде 
бермеулері, талап етпеулері немесе 
алмаулары міндетті;   

b. қасақана немесе абайсызда 
Жеткізушінің немесе Сатып алушының 
немесе тікелей не жанама 
акционерлердің, директорлардың, 
лауазымды тұлғалардың немесе 
қызметкерлердің парақорлықпен күрес 
және жемқорлыққа қарсы әрекеттер 
жөніндегі заңнаманы (бұдан былай – 
«Қолданылатын заңнама») бұзуларына 
әкелетін әрекеттерді жасамау, оның 
ішінде: 

i) Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы заң 

ii) қолданыстағы жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы 
экстрааймақтық заңнама, оның 
ішінде шектелместен 
Ұлыбританияның 
жемқорлықпен күрес туралы 
заңы және АҚШ шетелдегі 
жемқорлық туралы заңы; 

c. осы Шарттың тұтастай әрекет ету 
мерзімінде дайындау мен оқыту 
жөніндегі бағдарламаны ендіруді және 
Қолданыстағы заңнаманың 
бұзушылықтарын алдын алу және 
айқындау жөніндегі негізді шараларды 
пайдалануды қамтитын Қолданыстағы 
заңнаманы қадағалауды қамтамасыз 
ету жөніндегі әрекеттердің 
бағдарламасын орындаулары міндетті; 

d. мемлекеттік лауазымды тұлғаның 
немесе оның жақын туысының 
Жеткізуші компаниясында тікелей 
немесе жанама мүліктік 
мүдденің/бақылаудың бар екендігін 
хабарлауға міндетті (осы талап қор 

Статьи договора о противодействии 
коррупции 
 
1. Поставщик и любые физические или 
юридические лица, привлекаемые Поставщиком 
для выполнения обязательств по Договору, 
включая их сотрудников, агентов, консультантов, 
подрядчиков и субподрядчиков: 
 
 

a. не должны предлагать, обещать, давать, 
требовать или получать взятки или иные 
коррупционные платежи, в том числе 
любому государственному должностному 
лицу;   

b. не должны, намеренно или по 
небрежности, совершать действия, 
которые могут привести к нарушению 
Поставщиком или Покупателем или 
любым из их прямых или косвенных 
акционеров, директоров, должностных лиц 
или сотрудников, законодательства по 
борьбе с взяточничеством и 
противодействию коррупции (далее 
«Применимое законодательство»), в том 
числе: 

iii) Закон о противодействии 
коррупции 

iv) применимое 
экстратерриториальное 
законодательство о борьбе с 
коррупцией, включая, но не 
ограничиваясь этим, Закон о 
борьбе с взяточничеством в 
Великобритании и Закон США о 
коррупции за рубежом; 

c. должны в течение всего срока действия 
настоящего Договора выполнять 
программу действий по обеспечению 
соблюдения Применимого 
законодательства, включающую в себя 
внедрение программы по подготовке и 
обучению и использование других 
целесообразных мер по предупреждению 
и выявлению нарушений Применимого 
законодательства; 

d. должны сообщать о том, что у 
государственного должностного лица или 
его близкого родственника имеется 
прямой или косвенный имущественный 
интерес/контроль в компании Поставщика 
(данное требование не относится к 
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биржасында тіркелген компаниялардың 
акция ұстаушыларына қатысты емес).   

e. Сатып алушыға Жеткізушінің қазір 
немесе болашақта қандай да бір 
мемлекеттік лауазымды тұлға болып 
табылатынын немесе болатынын 
хабарлауға және Сатып алушының 
осындай қарым-қатынастағы кез келген 
өзгерістер туралы хабардар етуге 
міндетті;  

f. осы Шарттың тұтастай әрекет ету 
мерзімінде және кейінгі бес жылдан кем 
болмайтын уақыт бойы өзінің 
бухгалтерлік кітаптарында және басқа 
да есептік құжаттарда осы Шарт 
бойынша алынған ақшалай 
қаражаттың, оның ішінде төлем 
сомаларының, олардың тағайындалуы 
мен алушыны, үшінші тұлғалардың 
ақшалай түсімдері және шот-
фактураларды Қолданыстағы 
заңнамаға және ішкі процедураларға 
сәйкес тиісінше есебін қамтамасыз ету;  

g. Шарттың әрекет ету мерзімі 
аяқталғаннан кейін немесе талап 
бойынша Жеткізушінің Қолданыстағы 
заңнама немесе осы Шарттың 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
талаптарын қадағалауын жазбаша 
растауы тиіс;  

h. Сатып алушы төлемдерін олардың 
қолма-қол ақшасыз жасалған 
жағдайында ғана немесе басқа да 
бақыланатын құрал арқылы 
Жеткізушінің тіркеу еліндегі немесе 
Сатып алу нәтижелерін жеткізу еліндегі 
банктік шотына қабылдау; 

i. осы Шарттың әрекет ету мерзімінде кез 
келген сәтте Сатып алушыны 
Жеткізушіге сот, арбитраж немесе 
әкімшілік іс қарастыру барысында кез 
келген алаяқтық, парақорлық, 
жемқорлық немесе басқа да заңсыз 
қызметке қатысты тағылған айыптар 
немесе осындай айыптар бойынша 
жүргізілген тергеулер туралы бірден 
хабардар етуге міндетті.   
 

j. Сатып алушыда Қолданыстағы 
заңнаманы бұзудағы (немесе мүмкін 
бұзудағы) негізді күдіктердің пайда 
болған жағдайында  адал ниетпен 
Сатып алушымен және оның 
өкілдерімен осындай бұзушылық 

держателям акций компании, 
зарегистрированной на фондовой бирже); 

e. должны сообщать Покупателю о том, 
является ли Поставщик сейчас или 
становится в будущем работодателем 
какого-либо  государственного 
должностного лица, и незамедлительно 
уведомлять Покупателя о любых 
изменениях в таких отношениях;  
 

f. должны в течение всего срока действия 
настоящего Договора и не менее 
последующих пяти лет обеспечивать 
надлежащий учет денежных средств, 
полученных по настоящему Договору, в 
своих бухгалтерских книгах и иной 
учетной документации, включая суммы 
платежей, их назначение и получателя, 
денежные поступления третьих лиц и 
счета-фактуры, в соответствии с 
Применимым законодательством и 
внутренними процедурами;  

g. по истечении срока действия Договора 
или по требованию должны письменно 
подтвердить соблюдение Поставщиком 
требований Применимого 
законодательства и положений 
настоящего Договора о противодействии 
коррупции;  
 

h. принимать платежи от Покупателя, если 
только они совершены в безналичной 
форме или посредством иного 
отслеживаемого средства платежа на 
банковский счет Поставщика в стране 
регистрации Поставщика или в стране 
доставки Результатов Закупок  ; 

i. должны незамедлительно уведомлять 
Покупателя о любых обвинениях в 
мошенничестве, взяточничестве, 
коррупции или иной незаконной 
деятельности, предъявленных 
Поставщику в ходе судебного, 
арбитражного или административного 
разбирательства, или в случае 
проведения расследования по таким 
обвинениям в любой момент в течение 
срока действия настоящего Договора; 

j. в случае возникновения у Покупателя 
обоснованных подозрений в нарушении 
(или возможном нарушении) Применимого 
законодательства, должны 
добросовестным образом 
взаимодействовать с Покупателем и его 
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жайтын орнату үшін әрекеттестік 
жасауға міндетті; 

k. Шарттың әрекет ету мерзімінде және 
оның әрекет ету мерзімі 
аяқталғаннан/тоқтатылғаннан кейінгі 
бес жыл ішінде Сатып алушы Жеткізуші 
қызметін оның осы Шарттың бағаларға, 
шоттарды беруге, көрсетілген 
қызметтердің саны мен сапасына және 
оларға байланысты процестерге, құпия 
ақпаратқа, ақпараттық қауіпсіздік пен 
аумақты қорғауға, дербес деректерді 
қорғауға, жеткізуші тәртібі кодексіне 
қатысты талаптарын қадағалауын 
тексеруге құқылы (Жеткізуші 
аймағында да, Сатып алушы 
аумағында да). Осындай тексеру 
Жеткізушіні тексеруге дейінгі 7 (жеті) 
жұмыс күні бұрын алдын ала жазбаша 
мәлімдегеннен кейін жүргізіле алады. 
Алайда Сатып алушы орын алған 
оқиғаның Жеткізушіні осы Қосымшаның 
бұзды деген күдік тудырса, 1 (бір) 
жұмыс күні бұрын мәлімдеумен арнайы 
тексеру жүргізуге құқылы; 
 

l. Тексеруді тек Сатып алушы 
қызметкерлері немесе Сатып алушы 
тартатын шеткі кәсіби ұйым ғана сәйкес 
шарт негізінде, осы ұйымның Жеткізуші 
үшін қолданылатын шарттарда 
құпиялылық келісімін жасаған 
жағдайында жүргізе алады. Тексеруді 
жүргізуге қатысты шығындардың 
барлығын тексерудің Жеткізушіні осы 
Шарт талаптарына елеулі әсер ететін 
жағдайларды қоспағанда Сатып алушы 
көтереді. Соңғы жағдайда тексеруді 
жүргізуге қатысты шығындарды 
Жеткізуші көтереді. 
 

2. Егер Сатып алушыда Жеткізушіні осы 
Қосымша талаптарын бұзғандығына 
қатысты негізді күдіктері мен дәйектері 
болса, осындай бұзушылық Шарттың елеулі 
бұзушылығы болып табылып, Сатып алушы 
төлемдерді тоқтатуға немесе осы Шарттың 
әрекетін осы Шартпен немесе заңнамамен 
ескерілген құқықтарына залал келтірместен 
тоқтатуға құқылы; оған қоса егер кез келген 
осындай бұзушылық Сатып алушы үшін 
қылмыстық жауапкершілікті ескеретін болса, 
осы Шарттың басқа қағидаларында 
ескерілген осындай бұзушылықты түзету 

представителями для установления факта 
такого нарушения; 

k. Во время и в течение пяти лет после 
истечения / прекращения действия 
Договора, Покупатель вправе проводить 
проверку деятельности Поставщика (как 
на территории Поставщика, так и на 
территории Покупателя) на предмет 
соблюдения им условий настоящего 
Договора, касающихся цен, выставления 
счетов, количества и качества оказанных 
услуг и связанных с ними процессов, 
конфиденциальной информации, 
информационной безопасности и охраны 
территории, защиты персональных 
данных, кодекса поведения поставщика. 
Такая проверка может проводиться при 
условии предварительного уведомления 
Поставщика за 7 (семь) рабочих дней до 
ее проведения. Однако, Покупатель 
вправе проводить специальную проверку 
с уведомлением за 1 (один) Рабочий день, 
если случившееся дает основания 
подозревать Поставщика в нарушении 
настоящего Приложения; 
 

l. Проверка может проводиться только 
сотрудниками Покупателя или сторонней 
профессиональной организацией, 
привлекаемой Покупателем на основе 
соответствующего договора, при условии, 
что такая организация заключила 
соглашение о конфиденциальности на 
условиях, приемлемых для Поставщика. 
Все расходы, связанные с проведением 
проверки, несет Покупатель, кроме 
случаев, когда проверка выявляет 
существенное нарушение Поставщиком 
условий настоящего Договора. В этом 
случае все расходы, связанные с ее 
проведением, несет Поставщик. 

2. Если у Покупателя есть объективные 
подозрения и свидетельства нарушения 
Поставщиком требований настоящего 
Приложения, такое нарушение считается 
существенным нарушением Договора, и 
Покупатель вправе приостановить платежи 
или прекратить действие настоящего Договора 
без ущерба для прав Покупателя, 
предусмотренных настоящим Договором или 
законодательством; кроме того, в случае если 
любое такое нарушение влечет уголовную 
ответственность для Покупателя, настоящий 
Договор будет незамедлительно 
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құқығына қарамастан Шарт Жеткізушіні 
мәлімдеген сәттен бастап бірден уақытша 
және/немесе толықтай тоқтатылады.   

3. Жоғары аталған талаптарды жүзеге асыру 
үшін Жеткізуші оның осы Шарт бойынша 
қызметтерді көрсету үшін тартатын кез 
келген жеке немесе заңды тұлғаның ол үшін 
Жеткізушіге осы Қосымшамен ескерілген 
міндеттер мен жауапкершілікке бара-бар 
болатын міндеттер мен жауапкершілікті 
ескеретін жазбаша шарт негізінде ғана 
әрекет ететіне кепілдік беруі тиіс; бұл ретте 
Жеткізуші осындай тұлғаларды осы 
шарттарды қадағалаулары мен 
орындауларына жауапты болып қала 
береді, сондай-ақ олардың бұзылған 
жағдайында Сатып алушы алдында тікелей 
жауапты болады. 
 
 
 
 

4. Жеткізуші Сатып алушыға және оның 
тікелей және жанама акционерлеріне, 
директорларына (осы талап қор 
биржасында тіркелген компания 
акцияларын ұстаушыларға қатысты емес), 
лауазымды тұлғаларға және 
қызметкерлерге Жеткізушінің осы Қосымша 
талаптарын бұзуына байланысты 
шығындарын, оның ішінде кез келген 
азаматтық-құқықтық немесе қылмыстық 
санкцияларын немесе айыппұлдарын  
өтеуге міндетті. 

5. Қолданыстағы занңамаға сәйкес кеңірек 
анықтамаға қосымша осы Қосымшада 
«мемлекеттік лауазымды тұлға» термині 
төмендегілерге қатысты: 
 
a. мемлекеттік ұйымның немесе 

департаменттің (атқарушылық, 
заңнамалық немесе әкімшілік биліктің) 
кез келген лауазымды тұлғасына, 
мүшесіне немесе қызметкеріне; 

b. мемлекеттік ұйымдағы (оның ішінде 
мемлекеттік биліктің аймақтық 
органдары, мемлекеттік мекемелер, 
сондай-ақ халықаралық үкіметтік 
ұйымдардағы) агенттіктің кез келген 
лауазымды тұлғасына, мүшесіне 
немесе қызметкеріне; 

c. мемлекеттік мекеме, орган, агенттік 
немесе халықаралық үкіметтік ұйым 
мүддесінде немесе атынан ресми 

приостановлен и/или прекращён с момента 
уведомления Поставщика, невзирая на любое 
право исправить такое нарушение, которое 
может быть предусмотрено в других 
положениях настоящего Договора. 

3. Для реализации вышеуказанных требований, 
Поставщик должен гарантировать, что любое 
физическое или юридическое лицо, 
привлекаемое Поставщиком для оказания 
услуг по настоящему Договору, действует 
исключительно на основании письменного 
договора, предусматривающего для него 
ответственность и обязательства, 
аналогичные тем, которые возложены на 
Поставщика в соответствии с настоящим 
Приложением; при этом Поставщик 
продолжает нести ответственность за 
соблюдение и выполнение такими лицами 
данных условий, а также нести прямую 
ответственность перед Покупателем в случае 
их нарушения. 
 

4. Поставщик обязуется возмещать Покупателю и 
его прямым и косвенным акционерам, 
директорам (данное требование не относится к 
держателям акций компании, 
зарегистрированной на фондовой бирже), 
должностным лицам и сотрудникам все 
убытки, включая любые гражданско-правовые 
или уголовные санкции или штрафы, 
понесённые ими в результате нарушения 
Поставщиком положений настоящего 
Приложения. 
 

5. В дополнение к любому более широкому 
определению согласно Применимому 
законодательству, в настоящем Приложении 
термин «государственное должностное лицо» 
относится к: 
a. любому должностному лицу, члену или 

сотруднику государственного учреждения 
или департамента (исполнительной, 
законодательной или административной 
власти); 

b. любому должностному лицу, члену или 
сотруднику агентства при 
государственном учреждении (включая 
региональные органы государственной 
власти, государственные предприятия, а 
также международные 
правительственные организации); 

c. лицу, действующему в официальном 
качестве в интересах или от имени 
государственного учреждения, органа, 
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түрде әрекет ететін тұлғаға; 
 

d. саяси партияның ресми тұласына;  
e. саяси немесе мемлекеттік лауазым 

үміткеріне немесе осындай лауазымға 
тағайындалған тұлғаға;  

f. мемлекеттік шенеунікке немесе ұлттық, 
мемлекеттік/облыстық, жергілікті 
немесе халықаралық дәрежедегі 
жұмыскерге; 

g. мемлекеттік немесе қазынашылық 
кәсіпорынның, білім беру 
мекемелерінің, денсаулық сақтау 
мекемелерінің және басқа да 
мекемелердің кез келген қызметкеріне. 

 
  

агентства или международной 
правительственной организации; 

d. официальному лицу политической партии;  
e. кандидату на политический или 

государственный пост или лицу, 
назначенному на такой пост;  

f. государственному чиновнику или 
работнику национального, 
государственного/областного, местного 
или международного уровня; 

g. любому сотруднику государственного или 
казенного предприятия, образовательных 
учреждений, учреждений 
здравоохранения и других учреждений. 

 
  

 


