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Сатып алуларны гамэлгэ ашыру 
буенча Бердэм комиссия оештыру 
турында

«Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыялугарны тээмин иту ечен товарлар, 
эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы 
турында» 2013 елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль законга 
кертелгэн узгэрешлэр Ьэм естэмэлэр белэн бэйле Ютазы муниципаль 
районы Башкарма комитеты карар итэ:

1. Сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча Бердэм комиссия тозергэ.
2. Сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча Бердэм комиссия составын 

расларга.
3. Сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча Бердэм комиссия турында 

нигезлэмэне расларга.
4. 2016 елныц 14 мартындагы «Сатып алуларны гамэлгэ ашыру 

буенча бердэм комиссия тезу турында»гы 199 номерлы карарын уз кочен 
югалткан дип танырга.

5. Элеге карарныц 2018 елныц 1 июленнэн барлыкка килгэн хокук 
монэсэбэтлэренэ кагылуын билгелэргэ.

6. Элеге карарны "Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми 
порталында" тубэндэге веб-адрес буенча бастырып чыгарырга: 
http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Ютазы муниципаль районыныц рэсми сайтында 
Интернет мэгълумат-телекоммуникация челтэрендэ тубэндэге адрес буенча 
урнаштырырга: http://jutaza.tatarstan.ru/.

7. Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан 
Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты 
житэкчесенец беренче урынбасарына йоклэргэ.

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 
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ТР Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары белэн

расланды

«____» _________ 2018ел №______

Сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча бердэм комиссия 
СОСТАВЫ

Айтыкина Зилэ Наил кызы - Ютазы муниципаль районы Башкарма 
комитеты житэкчесенец беренче урынбасары - комиссия рэисе

Абдуллина Елена Зэйтун кызы - Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц территориаль усеш булеге башлыгы - комиссия 
рэисе урынбасары

Шмуровец Наталья Николаевна - Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц муниципаль заказ буенча секторы медире - 
комиссия секретаре

Комиссия эгъзалары:

Захаров Александр Николаевич - Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитетыныц инфраструктура усеше булеге башлыгы

Гыйздэтова Гузэл Мирсэлим кызы - "Ютазы муниципаль районы 
муниципаль берэмлегенец узэклэштерелгэн бухгалтериясе” - муниципаль 
бюджет учреждениесе башлыгы (килешу буенча)



ТР Ютазы муниипаль районы 
Башкарма комитеты Карары 
белэн расланды 

«____» _________2018ел №______

Сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча Бердэм комиссия эше 
тэртибе турында

НИГЕЗЛЭМЭ
1. Гомуми нигезлэмэлэр
1.1. Элеге нигезлэмэ Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыньщ 

муниципаль ихтыяжлары очен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алуны гамэлгэ 
ашыру буенча бердэм комиссия (алга таба -  Бердэм комиссия) эше тэртибе турында (алга таба
- Нигезлэмэ) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыньщ муниципаль 
ихтыяжлары очен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алуны гамэлгэ ашыру буенча 
Бердэм комиссия тезу максатлары, составы, эшчэнлеге тэртибен билгели (алга таба-Бердэм 
комиссия) - сатып алуларны гамэлгэ ашырганда тээмин итучелэрне (подрядчыларны, 
башкаручыларны) билгелэунец конкурентлы ысуллары белэн комиссия эгъзаларыныц 
хокукларын, бурычларын Ьэм жаваплылыгын билгели.

1.2.Сатып алуларны гамэлгэ ашыру барышында Бердэм комиссия Заказчы Ьэм Татарстан 
Республикасы Ютазы муниципапь районы Башкарма комитетыныц муниципаль заказ буенча 
секторы белэн элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн тэртиптэ хезмэттэшлек итэ.

1.3.Бердэм комиссия уз эшчэнлегендэ Россия Федерациясе Гражданлык кодексы, Россия 
Федерациясе Бюджет кодексы, «Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен 
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында» 2013 
елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль законга, башка федераль законнарга, Россия 
Федерациясе Ьэм Татарстан Республикасы Хекумэтенец норматив хокукый актларына, 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Советы Ьэм Башкарма комитетыныц 
норматив хокукый актларына Ьэм элеге Нигезлэмэгэ таяна.

2.Бердэм комиссиянец максатлары Иэм бурычлары
2.1. Бердэм комиссия сатып алуларны гамэлгэ ашырганда тээминатчыларны 
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэунец конкурентлы ысуллары белэн тээмин 
итучелэрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэу максатларында тезелэ.
2.2. элеге Нигезлэмэнец 1.1 пунктында билгелэнгэн Бердэм комиссия эшчэнлеге 
максатларыннан чыгып, Бердэм комиссия бурычларына керэ:

2.2.1. Сатып алуларны гамэлгэ ашырганда заявкаларны карап тикшергэндэ Ьэм бэялэгэндэ, 
тээмин итуче (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэунец конкурентлы ысуллары белэн 
объективлыкны Ьэм гаделлекне тээмин иту.
2.2.2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районыньщ тиешле бюджеты 
акчаларын нэтижэле файдалануны тээмин иту.
2.2.3. Тээмин итучелэрне (подрядчыларны, башкаручыларны) конкурентлы ысуллар белэн 
билгелэгэндэ, ачыклыкны Ьэм ацлаешлылыкны тээмин иту.
2.2.4. Сатып алуларда катнашучылар арасында кондэшлекне тээмин иту очен тигез 
шартлар тудыру.
2.2.5. Сатып алуларда катнашучылар заявкаларында курсэтелгэн мэгълуматныц 
конфиденциальлеген саклау;
2.2.6. Тээминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэунец конкурентлы 
ысуллар белэн сайлап алганда коррупцияне Ьэм башка начар ниятлэрдэн файдалануны 
булдырмау.

З.Бердэм комиссия формалаштыру тэртибе

3.1. Бердэм комиссия даими нигездэ нигезлэнгэн заказчыныц коллегиаль органы булып 
тора.



3.2. Бердэм комиссиянец персональ составы, шул исэптэн Бердэм комиссия рэисе (алга 
таба текст буенча шулай ук - Рэис) Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 
Башкарма комитеты карары белэн раслана.
3.3. Бердэм комиссия составына кимендэ биш кеше - Бердэм комиссия эгъзалары керэ. 
Бердэм комиссия составына Бердэм комиссия рэисе (алга таба - Рэис), Рэис урынбасары, 
Бердэм комиссия эгъзалары керэ.
Бердэм комиссия составында Бердэм комиссия эш башкаруын алып бара торган бердэм 
комиссия секретаре раслана. Бердэм комиссия секретаре вакытлыча булмаганда, Бердэм 
комиссия секретаре вазыйфасын элеге Нигезлэмэ нигезендэ, Бердэм комиссия рэисе кушуы 
буенча, бердэм комиссиянен телэсэ кайсы эгъзасы башкара.
3.4. Бердэм комиссия составына кубесенчэ сатып алулар елкэсендэ яцадан Ьенэри 
эзерлек узган Ьэм квалификация кутэруне узган затлар, шулай ук сатып алу объектына караган 
махсус белемнэре булган затлар кертелергэ тиеш.

3.5. Бердэм комиссия эгъзалары конкурс документациясен эксперт сыйфатында 
экспертларны эксперт бэялэугэ, конкурста катнашучыларньщ естэмэ талэплэргэ туры килуен 
бэялэу барышында гамэлгэ ашырыла торган конкурста катнашуга гаризалар, яисэ тээмин 
итучелэрне (подрядчыларны, башкаручьшарны) билгелэу нэтижэлэре белэн шэхсэн 
кызыксынган физик затлар, шул исэптэн элеге гаризаларны биргэн яки штатта торучы 
оешмалар, яисэ физик затлар була алмый, сатып алуда катнашучылар (шул исэптэн элеге 
оешмаларныц катнашучылары (акционерлары), аларныц идарэ органнары эгъзалары, сатып 
алуньщ курсэтелгэн катнашучьшары кредиторлары булган физик затлар) яки сатып алуларда 
катнашучы житэкчесе белэн бергэ яшэуче, яки якын туганнары (ата-аналар Ьэм балалар, эби- 
бабалар, оныклар), тулысынча туган Ьэм тулысынча булмаган (тулы булмаган) туганнар (уртак 
этилэре яки энилэре булган ир Ьэм кыз туганнар), яки сатып алулар катнашучысы уллыкка 
(кызлыкка) алган кешелэр, житэкчене уллыкка (кызлыкка) алучьшар, шулай ук сатып алулар 
елкэсендэ турыдан-туры контроль органы вазыйфаи затлары була алмый. Курсэтелгэн 
затларньщ Бердэм комиссиясе составында ачыклануы очрагында, аларны сатып алулар 
елкэсендэ контроль органнарыньщ вазыйфаи затлары тарафыннан турьщан-туры контрольдэ 
тотмаган тээминатчыларны (подрядчыларны, башкаручьшарны) билгелэу нэтижэлэре белэн 
шэхсэн кызыксынмаган башка физик затлар белэн кичекмэстэн алыштырып кую зарур.

3.6. Бердэм комиссия эгъзасын алмаштыру, комиссия тезу турында карар кабул иткэн 
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты карары буенча гына 
гамэлгэ ашырьша.

4.Бердэм комиссиянец хокуклары Ьэм бурычлары

• 4.1. Бердэм комиссия, сатып алуларны тормышка ашырганда, хокуклы:
4.1.1. заказ биручегэ, сатып алу предметы буенча ацлатулар сорап мерэжэгать итэргэ;
4.1.2. тиешле органнардан Ьэм оешмалардан мэгълумат соратып алырга:
- сатып алу катнашучысын-юридик затны ликвидациялэу уткэру Ьэм арбитраж судныц сатып 
алу катнашучысын - юридик зат яки шэхси эшмэкэрне банкрот дип тану турында карары 
булмавы Ьэм конкурс производствосы ачылу турында;

- сатып алуларда катнашучыныц эшчэнлеген Россия Федерациясе административ хокук 
бозулар турында кодексында билгелэнгэн тэртиптэ, сатып алуда катнашу ечен гариза биру 
датасына эшчэнлеген туктатып тору турында;
- сатып алуда катнашучыдан Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларына салымнар, 
жыемнар, башка мэжбури тулэулэр буенча бурычлары турында (салымнар Ьэм жыемнар 
турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ реструктурлаштырьшган Россия 
Федерациясе законнары нигезендэ отсрочка, кичектереп тулэу, инвестиция салым кредиты 
бирелгэн суммалардан тыш), салымнар Ьэм жыемнар турында Россия Федерациясе законнары 
нигезендэ тулэтугэ еметсез дип танылган элеге суммаларны тулэу буенча мерэжэгать итученец 
вазыйфаларын башкару турында суд карары законлы кеченэ кергэн карар буенча) узган 
календарь елында аныц кулэме сатып алу катнашучысы активларыныц баланс бэясенец егерме



биш процентыннан артып киткэн узган календарь елында, соцгы хисап чорында бухгалтерлык 
хисабы мэгълуматлары буенча, сатып алу катнашучысы актнвларыныц баланс бэясенец егерме 
биш процентыннан артып киткэн очрак турында. Сатып алу катнашучысы билгелэнгэн 
тэртиптэ курсэтелгэн недоимкаларга, бурычларга карата шикаять биру турында гариза 
бирелгэн Ьэм провайдерны (подрядчы, башкаручы) билгелэудэ катнашуга гариза карау 
датасына карар кабул ителмэгэн очракта, билгелэнгэн талэпкэ туры килэ дип санала;
- сатып алуда катнашучьщан-физик заттан яки житэкчедэн, коллегиаль башкарма орган 

эгъзаларыннан, шэхси башкарма орган функциялэрен башкаручыдан, яки юридик затныц баш 
бухгалтерыннан - икътисад елкэсендэге жинаятьлэр Ьэм (яисэ) Россия Федерациясе Ж^инаять 
кодексыныц 289, 290, 291, 291.1 статьяларында каралган жинаятьлэр очен хекем ителгэнлекне 
сатып алуда катнашучыныц (мондый хекем ителучэнлеге тулэнгэн яки бетерелгэн затлардан 
тыш), шулай ук курсэтелгэн физик затларга карата жэза бирудэн мэхрум иту яисэ товар 
китеругэ, эшне башкаруга, сатып алу объекты булып торучы хезмэт курсэтугэ Ьэм 
дисквалификация рэвешендэге билгелэнгэн эшчэнлек белэн шегыльлэнуче билгеле бер 
вазыйфаларны билэп торуы яисэ- сатып алу катнашучысын-юридик затны жэлеп иту турында
- яисэ товар белэн тээмин иту, эш башкару, сатып алу объекты булган хезмэт курсэту Ьэм 
дисквалификация рэвешендэге административ жэза белэн бэйле билгеле бер эшчэнлек белэн 
шегыльлэнуе турында;

- сатып алуларда катнашучыны-юридик затны, административ хокук бозулар турында Россия 
Федерациясе кодексыныц 19.28 статьясында каралган административ хокук бозулар кылган 
ечен сатып алуда катнашуга гариза биргэн мизгелгэ кадэр ике ел дэвамында жэлеп ителуе 
турында;

- эгэр контракт утэлугэ бэйле рэвештэ, заказчы мондый нэтижэлэргэ хокук ала икэн, сатып 
алуда катнашучыныц интеллектуаль эшчэнлек нэтижэлэренэ хокуклары булуы турьшда, 
эдэбият яки сэнгать эсэрлэрен ижат итудэн, башкарудан, прокатны финанслау яки милли 
фильм курсэту ечен килеигулэр тезу очракларыннан тыш;
- сатып алуларда катнашучы Ьэм заказ бируче арасында мэнфэгатьлэр конфликты булу- 
булмавы -  моныц астында заказчы житэкчесе, сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча 
комиссия эгъзасы, заказчы контракт хезмэте житэкчесе, контракт идарэче хужалык 
жэмгыятенец бердэнбер башкарма органы (директоры, генераль директоры, идарэче, 
Президент Ьэм башкалар), хужалык жэмгыятенец коллегиаль башкарма органы эгъзалары, 
житэкче (директор), идарэ итуче, Президент Ьэм башкалар) булган физик затлар белэн никах 
менэсэбэтендэ торулары. Сатып алуда катнашучы физик затлар, шул исэптэн шэхси эшмэкэр 
буларак теркэлгэн юридик затлар белэн учреждениелэр яисэ унитар предприятие яисэ бутэн 
юридик затлар - сатып алуда катнашучылар йэ якын туганнар (туры килуче Ьэм ицгэн линия 
буенча туганнар (ата-аналар Ьэм балалар, эби-бабайлар Ьэм оныклары, тулы булмаган туганнар 
(уртак этисе яки энисе булган, абый-эне, апа-сецел менэсэбэтендэ булучылар), уллыкка 
алучылар яки уллыкка алынган затлар. Файдага ирешуче кулланучылар дигэндэ хужалык 
жэмгыяте акциялэренец яисэ хужалык жэмгыятенец устав капиталында ун проценттан артык 
елешкэ турыдан-туры яисэ турьщан-туры булмаган (юридик зат аша яки берничэ юридик зат 
аша) ия булучы физик затлар санала.

- сатып алуларда катнашучыда Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн сатып 
алуларда катнашу ечен чиклэулэр булуы турында.
4.1.3. Электрон процедуралар, котировкалар соратып алу Ьэм алдан сайлап алу уткэндэ, сатып 
алуларны гамэлгэ ашырганда Бердэм комиссия сатып алуларда катнашучыныц «Дэулэт Ьэм 
муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу 
елкэсендэ контракт системасы турында» 2013 елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль 
законныц 31 статьясыныц 1 елешендэге 10 пунктында курсэтелгэн талэплэргэ туры килуен 
сатып алу катнашучысыныц офшор компаниясе булып торуын-тормавын тикшерергэ хокуклы.

4.1.4. Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары белэн билгелэнгэн очракларда Ьэм тэртиптэ, заказ биручедэн уз эшенэ 
экспертларны (эксперт оешмаларын) жэлеп итуне талэп итэргэ кирэк.



4.2. Бердэм комиссия бурычлы:
4.2.1. сатып алуларда катнашучыларныц аларга куела торган талэплэргэ Россия Федерациясе 
законнары белэн товар китеруне, эш башкаруны, хезмэт курсэтуне гамэлгэ ашыручы затларга 
туры килуен тикшерергэ;
4.2.2. Россия Федерациясе законнары белэн билгелэнгэн очракларда сатып алуларда 
катнашучыларга дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен товарлар, эшлэр, 
хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында сатып алуда катнашуга 
юл куймаска;

4.2.3. дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнарын Ьэм (яки) Россия Федерациясенец башка норматив хокукый актларын алар 
ачыклаган закон бозуларны бетеру турында сатып алулар елкэсендэ контроль органнарныц 
курсэтмэлэрен утэргэ;

4.2.4. сатып алуларда катнашучылар белэн дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны 
тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт 
системасы турында Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, мондый 
катнашучылар тарафыннан бирелгэн ахыргы тэкъдимнэр, шул исэптэн гаризаларга карата 
сейлэшулэр алып бармаска.

5. Бердэм комиссия эгъзаларыныц хокуклары Ьэм бурычлары
5.1. Бердэм комиссия эгъзалары хокуклы:
5.1.1. сатып алуда катнашу ечен заявка бирученец документлары Ьэм белешмэлэре белэн 
танышырга;
5.1.2. Бердэм комиссия утырышларында кен тэртибе сораулары буенча чыгыш ясарга;
5.1.3. сатып алуларны гамэлгэ ашырганда дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту 
ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында 
Россия Федерациясе законнары белэн каралган беркетмэлэрнец дереслеген, шул исэптэн элеге 
беркетмэлэрдэ узенец карарын чагылдыруныц дереслеген тикшерергэ;
5.1.4. сатып алуларны гамэлгэ ашырганда дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту 
ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында 
Россия Федерациясе законнары белэн каралган беркетмэлэргэ язмача узенец аерым фикерен 
бэян итэргэ.
5.2. Бердэм комиссия эгъзалары бурычлы:
5.2.1. уз эшчэнлеклэрендэ Россия Федерациясе законнары Ьэм элеге Нигезлэмэ талэплэре 
белэн танышырга Ьэм алар буенча эш итэргэ;
5.2.2. дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары белэн билгелэнгэн уз вэкалэтлэре кысаларында Ьэм элеге Нигезлэмэ нигезендэ эш 
итэргэ;
5.2.3. бердэм комиссия утырышларында шэхсэн катнашу, бердэм комиссия утырышында 
катнашмау Россия Федерациясенец хезмэт закончалыгы нигезендэ житди сэбэплэр аркасында 
гына рехсэт ителэ;
5.2.4. сатып алуларны гамэлгэ ашырганда дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту 
ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында 
Россия Федерациясе законнары белэн каралган беркетмэлэргэ кул куярга;
5.2.5. сатып алуларда катнашуга гаризаларны карау буенча дэулэт Ьэм муниципаль 
ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ 
контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары талэплэрен утэргэ;
5.2.6. сатып алуларда катнашуга гаризаларны бэялэу буенча дэулэт Ьэм муниципаль 
ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ 
контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары талэплэрен утэргэ;
5.2.7. сатып алуларны гамэлгэ ашырганда процедуралар уткэру барышында, Россия 
Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, аларга билгеле булган мэгълуматларны 
таратуга юл куймаска.



5.3. Бердэм комиссия эгъзалары:
5.3.1. дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары талэплэрен утэп, уз эшчэнлеклэрендэ аларга таяна;
5.3.2. Бердэм комиссия утырышларында катнашалар Ьэм элеге Нигезлэмэ Ьэм дэулэт Ьэм 
муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу 
елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары белэн Бердэм 
Комиссия компетенциясенэ кертелгэн мэсьэлэлэр буенча карарлар кабул итэлэр;
5.3.3. уз компетенциясе чиклэрендэ 2013 елныц 5 апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль 
законда каралган карарларны кабул итэ;
5.3.4. Бердэм комиссия рэисенэ (Бердэм комиссия рэисе урынбасарына) 2013 елныц 5 
апрелендэге 44-ФЗ номерлы Федераль законныц 39 ст. 6 елешендэ саналган хэллэр турында 
кичекмэстэн хэбэр итэлэр;
5.3.5. сатып алуда катнашу ечен заявка бируче тэкъдим иткэн барлык документлар Ьэм 
белешмэлэр белэн танышалар;
5.3.6. беркетмэлэрне тезунец дереслеген, шул исэптэн бу беркетмэлэрдэ уз карарын 
чагылуныц дереслеген, тиешле беркетмэгэ куела торган уз фикерен язма рэвештэ белдеруне 
тикшерэлэр, ул дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ гамэлгэ ашырыла;

5.3.7. Бердэм комиссия утырышы барышында рэсмилэштерелэ торган беркетмэлэр 
дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне 
сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ 
имза куялар;

5.3.8. дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары Ьэм элеге Нигезлэмэ нигезендэ башка гамэллэрне тормышка ашыра.

5.4. Бердэм комиссия рэисе:
5.4.1. Бердэм комиссия эше белэн гомуми житэкчелек итуне гамэлгэ ашыра Ьэм элеге 

Нигезлэмэнец утэлешен тээмин итэ;
5.4.2. Бердэм комиссия утырышларын уткэру вакытын Ьэм урынын билгели;

5.4.3. утырышны тулы хокуклы дип игълан итэ яки Бердэм комиссия эгъзаларыныц 
тиешле саны булмау сэбэпле, аны кучеру турында карар чыгара;

5.4.4. Бердэм комиссия утырышын ача Ьэм алып бара, тэнэфес игълан итэ;
5.4.5. Бердэм комиссия составын игълан итэ;

5.4.6. тикшерелэ торган мэсьэлэлэрне карау тэртибен билгели;
5.4.7. утырышныц кен тэртибен билгели;
5.4.8. кирэк булган очракта, бердэм комиссия утырышын да Бердэм комиссия эшенэ 
экспертларны (эксперт оешмаларын) жэлеп иту турында мэсьэлэ чыгара;
5.4.9. дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны Ьэм элеге Нигезлэмэ белэн тээмин иту ечен 
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ башка гамэллэрне гамэлгэ ашыра;
5.5. Бердэм комиссия рэисе булмау сэбэпле, аныц вазыйфаларын Ьэм функциялэрен Бердэм 
комиссия рэисе урынбасары яисэ Бердэм комиссия эгъзаларыныц тавыш биру юлы белэн 
сайлап алына торган башка эгъзасы купчелек тавыш белэн башкара.

6. Бердэм комиссия функциялэре
6.1. Бердэм комиссия сатып алуларны гамэлгэ ашырганда кендэшлек ысуллары белэн сатып 
алуларны гамэлгэ ашырганда, дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен 
товарлар, эшлэр, хезмэтлэр сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия 
Федерациясе закончалыгына ярашлы сатып алучыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) 
билгелэу функциялэрен гамэлгэ ашыра.
6.2. Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе



законнары нигезендэ сатып алуда катнашучыларныц заявкаларын карау.
6.3. Сатып алуларда катнашучыларныц заявкаларын тикшеру.
6.4. Сатып алуда катнашуга заявкаларны карау тэртибен, сатып алуларда катнашучыларны 
сатып алуда катнашуга рехсэт биру тэртибен, сатып алуларда катнашучыларны тану турында 
яисэ сатып алуларда катнашуга рехсэт бирудэн баш тарту турында, дэулэт Ьэм муниципаль 
ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу елкэсендэ 
контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары нигезендэ, сатып алуларда 
катнашуга рехсэт биру тэртибен утэргэ.
6.5. Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары нигезендэ сатып алуны гамэлгэ ашыру процессында барлыкка килгэн 
беркетмэлэрне рэсмилэштеру Ьэм имзалау.
6.6. Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
Законында Ьэм элеге Нигезлэмэдэ билгелэнгэн башка функциялэрне утэу.

7.Бердэм комиссия утырышларын уткэру тэртибе
7.1. Бердэм комиссия эше белэн бердэм комиссия рэисе, ул булмаганда - Бердэм комиссия 
рэисе урынбасары житэкчелек итэ. Комиссия рэисе Ьэм рэис урынбасары булмаган очракта, 
купчелек тавыш белэн сайланган комиссия эгъзалары .
7.2. Бердэм комиссия утырышлары Бердэм комиссия рэисе тарафыннан ачыла Ьэм ябыла.
7.3. Бердэм комиссия утырышлары комиссия утырышларын уткэру графигы нигезендэ 
уткэрелэ. Комиссия утырышларыныц урыны, кене Ьэм вакыты турында аларныц эгъзалары, 
шулай ук утырышка чакырылган затлар телефонограммасына комиссия утырышларын уткэру 
кененэ кадэр 1 (бер) эш кененнэн дэ соцга калмыйча хэбэр ителэ (комиссиянец планнан тыш 
утырышлары булган очракта хэбэр иту вакыты кыскартылырга мемкин).
7.4. Бердэм комиссия эше аныц утырышларында алып барыла. Бердэм комиссия утырышта 
аныц эгъзаларыныц гомуми саныннан кимендэ илле процент катнашса, уз функциялэрен 
гамэлгэ ашырырга хокуклы.
7.5. Бердэм комиссия карарлары утырышта катнашучылар саныннан гади купчелек тавыш 
белэн кабул ителэ. Тавыш биргэндэ Бердэм комиссиянец Ьэр эгъзасы бер тавышка ия. Тавыш 
биру ачыктан-ачык гамэлгэ ашырыла. Бердэм комиссия эгъзалары тарафыннан читтэн торып 
тавыш биру юлы белэн карар кабул иту, шулай ук аларныц вэкалэтлэрен башка затларга 
тапшыру рехсэт ителми. Тавыш тигез булган да рэислек итуче тавышы хэлиткеч булып тора.
7.6. Комиссия карары белэн риза булмаган Бердэм комиссия эгъзалары аны Комиссия 
утырышы беркетмэсенэ кертеп, язма рэвештэ «аерым фикер» белдерергэ хокуклы.
7.7. Бердэм комиссия тезу турында Карар кабул иткэн заказчы, вэкалэтле орган Бердэм 
комиссия эшчэнлеген матди-техник яктан тээмин итуне оештырырга, шул исэптэн утырыш 
уткэру максатлары ечен уцайлы бина, аудиоязмалар, оргтехника Ьэм канцелярия чараларын 
бирергэ тиеш.
7.8. Уз функциялэрен тормышка ашырганда, Бердэм комиссия заказчы, вэкалэтле орган, 
сатып алуларда катнашучылар белэн Россия Федерациясе законнарында Ьэм элеге Нигезлэмэ 
белэн билгелэнгэн тэртиптэ хезмэттэшлек итэ.
7.9. Бердэм комиссия секретаре Бердэм комиссия рэисе кушуы буенча бердэм комиссия 
эгъзаларына муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне 
сатып алуны гамэлгэ ашыруга извещение Ьэм документлар белэн билгелэнгэн Бердэм 
комиссия утырышыныц урыны, кене Ьэм вакыты турында хэбэр итэ;
7.9.1. утырышлар беркетмэсен тутыра Ьэм сатып алуларны гамэлгэ ашыру буенча бердэм 
комиссиянец имзаланган беркетмэлэрен электрон мэйданчыкта Ьэм сатып алулар елкэсендэ 
бердэм мэгълумат системасыныц рэсми сайтында, Россия Федерациясе законнарында Ьэм 
районныц муниципаль хокукый актларында билгелэнгэн тэртиптэ урнаштыруны тээмин итэ;
7.9.2. оештыру-техник характердагы башка эшлэрне гамэлгэ ашыра.
7.10. Бердэм комиссия уз эшчэнлегенэ, сатып алулар елкэсендэ РФ законнарында каралган 
очракларда, экспертларны, эксперт оешмаларын жэлеп итэ. Элеге Нигезлэмэне куллану



максатлары ечен экспертлар днгэндэ сатып алу предметы буенча махсус белемнэре булган 
затлар ацлашыла, бу экспертный белем алу Ьэм (яки) эш тэжрибэсе турындагы тиешле 
документлары белэн расланырга тиеш. Экспертлар Бердэм комнссиягэ алар алдына куелган 
мэсьэлэлэр буенча узлэренец эксперт бэялэмэлэрен тапшыралар. Эксперт бэялэмэсе язма 
рэвештэ рэсмилэштерелэ Ьэм нинди сэбэп буенча уткэрелуенэ карап, тиешле беркетмэгэ куела.

8. Бердэм комиссия эгъзаларыныц жаваплылыгы
8.1. Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнарын Ьэм башка норматив хокукый актларны бозуда гаепле Бердэм комиссия эгъзалары, 
Россия Федерациясе законнары нигезендэ дисциплинар, гражданлык-хокукый, административ, 
жинаять жаваплылыгы тоталар.
8.2. Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнарын, башка норматив хокукый актларны бозуга юл куйган Бердэм комиссия эгъзасы 
заказчы, вэкалэтле орган карары буенча, шулай ук заказ биручегэ, вэкалэтле органга бирелгэн 
сатып алулар елкэсендэ контроль орган курсэтмэсе буенча алмаштырылырга мемкин.
8.3. Бердэм комиссия эгъзасына башка Бердэм комиссия эгъзасыныц гдэулэт Ьэм 
муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу 
елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары, башка норматив 
хокукый актлар бозуы турында билгеле булса, ул бу хакта Бердэм комиссия рэисенэ Ьэм (яки) 
заказчы вэкалэтле органга бер кен эчендэ язма рэвештэ хэбэр итэргэ тиеш.
8.4. Бердэм комиссия эгъзалары уз функциялэрен гамэлгэ ашыру барышында билгеле булган 
дэулэт, хезмэт яки коммерция серен тэшкил итуче мэгълуматларны таратырга хокуклы тугел.
8.5. Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт 
курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында Россия Федерациясе 
законнары талэплэрен бозып кабул ителгэн Бердэм комиссия карары сатып алуларныц телэсэ 
кайсы катнашучысына карата курсэтелгэн Федераль законда билгелэнгэн тэртиптэ шикаять 
белдерелергэ мемкин Ьэм сатып алулар елкэсендэ контроль орган карары буенча гамэлдэ тугел 
дип танылырга мемкин.


