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Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар,
эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы турында
Федераль закон узгэрешлэренэ бэйле рэвештэ, Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карар бирэ:
1.Расларга:
№1
кушымтага ярашлы, Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районыныц муниципаль ихтыяяутрын тээмин иту очен товарлар,
эшлэр, хезмэтлэр сатып алу планнарын формалаштыру, раслау Ьэм алып бару
тэртибен;
№2 кушымтага ярашлы, Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районыныц муниципаль ихтыяяутрын тээмин иту ечен товарлар,
эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу план-графигын формалаштыру, раслау Ьэм
алып бару тэртибен.
2.Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетыныц тубэндэге
карарлары уз кечен югалткан дип танырга:
2016 елныц 14 мартындагы 197 номерлы «Ютазы муниципаль
районы ихтыяжларын тээмин иту ечен сатып алулар планнарын
формалаштыру, раслау Ьэм керту тэртибе турында»;
2017 елныц 29 маендагы №368 «Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы ихтыяжларын тээмин иту ечен сатып алулар планнарын
булдыру, раслау Ьэм керту тэртибе турында”гы «Ютазы муниципаль районы

Башкарма комитеты Ж^итэкчесенец 2016 елныц 14 мартындагы 197 номерлы
карары белэн расланган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
ихтыяжларын тээмин иту очен сатып алулар планнарын формалаштыру, раслау
Ьэм керту тэртибенэ узгэрешлэр керту турында»гы 368 санлы карарын;
2016 елнын 14 мартындагы «Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы ихтыяжларын тээмин иту очен сатып алулар планын
формалаштыру, раслау Ьэм гамэлгэ керту тэртибе турында”гы 198 номерлы
карарын;
З.Элеге карар 2018 елныц 1 июленнэн барлыкка килгэн хокук
монэсэбэтлэренэ кагыла дип билгелэргэ.
4.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/.
5.Элеге карарныц утэлешен контрольдэ тотуны Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты житэкчесенец беренче
урынбасарына йоклэргэ.

Ж^итэкче

Н. Н. Шмуровец
2-91-12

С. П. Самонина

«

ТР Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
№1 кушымта
»
2018ел
№

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫЦ МУНИЦИПАЛЬ ИХТЫЯЖЛАРЫН ТЭЭМИН ИТУ 0ЧЕН
ТОВАРЛАР, ЭШЛЭР, ХЕЗМЭТЛЭР САТЫП АЛУ ПЛАННАРЫН
ФОРМАЛАШТЫРУ, РАСЛАУ ЬЭМ АЛЫП БАРУ
ТЭРТИБЕ
1.Элеге Тэртип «Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу влкэсендэ контракт системасы
турында» 2013 елныц 5 апрелендэге 44 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында закон) нигезендэ Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы ихтыяжларын тээмин иту очен
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу планнарын формалаштыру,
раслау Ьэм алып бару кагыйдэлэрен билгели.
2.Сатып алу планнары 10 эш коне эчендэ раслана:
а) Ютазы муниципаль районы исеменнэн гамэлдэ булган муниципаль
заказчылар (алга таба - муниципаль заказчылар) тарафыннан:
тиешле муниципаль заказчыга Россия Федерациясе бюджет закончалыгы
нигезендэ йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ) утэугэ хокук кулэмен акчалата
чагылышта житкергэннэн соц;
б) Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 15
статьясындагы 2 Ьэм 6 елешлэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган сатып
алулардан тыш, Ютазы муниципаль районыныц муниципаль бюджет
учреждениелэре тарафыннан:
- финанс-хужалык эшчэнлеге планнарын раслаганнан соц;
Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында законныц 15
статьясындагы 2.1 Ьэм 6 елешлэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган сатып
алулардан тыш, Ютазы муниципаль районы яки муниципаль унитар
предприятиелэрнеке булган муниципаль унитар предприятиелэр тарафыннан:
- финанс-хужалык эшчэнлеге планнары расланганнан соц;
в) сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 15
статьясындагы 4 елешендэ каралган очракта, Ютазы муниципаль районыныц
муниципаль автоном учреждениелэре тарафыннан:
- Ютазы муниципаль районы милкенец капиталь тезелеш объектларына
яки кучемсез милек объектларын Ютазы муниципаль районы милкенэ сатып алуга
капитал салуларны гамэлгэ ашыруга субсидиялэр биру турында килешулэр
тезегэннэн соц (алга таба - капиталь салуларны гамэлгэ ашыруга субсидиялэр).
Шул ук вакытта сатып алулар планына капитал салуларны гамэлгэ ашыруга
субсидиялэр хисабына гамэлгэ ашыру планлаштырыла торган сатып алулар гына
кертелэ;
г) узлэренэ тапшырылган Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан сатып алуларны гамэлгэ ашыручы, Ютазы муниципаль районы

исеменнэн муниципаль заказчыныц Ютазы муниципаль районы исеменнэн
муниципаль контрактлар тезу Ьэм утэу буенча вэкалэтлэрен, Сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы турында законныц 15 статьясындагы 6 елешендэ
каралган очракларда, Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты исеменнэн
муниципаль контрактларны тезу Ьэм утэу буенча, Ютазы муниципаль районыныц
милек хокукында булган муниципаль бюджет, муниципаль автоном
учреждениелэре тарафыннан:
тапшырылган вэкалэтлэр буенча тиешле шэхси счетка Россия
Федерациясе Бюджет закончалыгы нигезендэ йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ)
утэугэ хокук кулэме житкерелгэн кеннэн соц.
3.Ютазы муниципаль районы ихтыяжларын тээмин иту ечен сатып алулар
планнары элеге Тэртипнец 2 пунктында, чираттагы финанс елына Ьэм план
чорына (чираттагы финанс елына) курсэтелгэн затлар тарафыннан Татарстан
Республикасы дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларын тээмин иту ечен товарлар,
эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу елкэсендэ региональ мэгълумат системасын
кулланып (алга таба - РИС) сатып алулар елкэсендэ бердэм мэгълумат
системасыныц рэсми сайтында (алга таба — ЕИС) тубэндэге нигезлэмэлэрне
исэпкэ алып тезелэ:
а) Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты акчаларын теп
булучелэр тарафыннан билгелэнгэн срокларда муниципаль заказчылар (алга таба теп булучелэр), лэкин Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты
акчаларын теп булучелэр тарафыннан билгелэнгэн сроклардан да соцга калмыйча:
сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 13
статьясы нигезлэмэлэрен исэпкэ алып билгелэнгэн сатып алуларны гамэлгэ ашыру
максатларыннан чыгып, сатып алулар планнарын формалаштыралар Ьэм аларны
Россия Федерациясе бюджет закончалыгы нигезендэ формалаштыру ечен
билгелэнгэн срокларда теп булучелэргэ сатып алуларны гамэлгэ ашыруга бюджет
ассигнованиелэренец нигезлэулэрен дэлиллэп тапшыралар;
бюджет сметалары проектларын тезу барышында сатып алулар планнарын
теп булучелэр белэн килешу Ьэм Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты
проектын тезегэндэ теп булучелэр тарафыннан Россия Федерациясе бюджет
закончалыгы
нигезендэ
сатып
алуларны
гамэлгэ
ашыруга
бюджет
ассигнованиелэренец нигезлэулэрен биру буенча тезэтмэлэр кертэлэр;
кирэк булганда, сатып алуларныц формалаштырылган планнарын
аныклыйлар, аларны ачыклап, муниципаль заказчыга Россия Федерациясе бюджет
закончалыгы нигезендэ йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яки) утэугэ хокук кулэмен
акчалата чагылдыру ечен житкергэннэн соц, элеге Тэртипнец 2 пункты белэн
билгелэнгэн срокларда формалаштырылган сатып алулар планнарын раслыйлар
Ьэм Ьэм бу хакта баш булучегэ хэбэр итэлэр;
б) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "б" пунктчасында курсэтелгэн
учреждениелэр, аларны гамэлгэ куючы функциялэрен Ьэм вэкалэтлэрен гамэлгэ
ашыручы органнар тарафыннан билгелэнгэн срокларда, лэкин Ютазы муниципаль
районыныц тиешле бюджеты акчаларын баш булучелэр тарафыннан билгелэнгэн
сроклардан да соцга калмыйча:
Россия Федерациясе законнары нигезендэ аларныц финанс-хужалык
эшчэнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар;

кирэк булган очракта, аларны гамэлгэ куючы функциялэрен Ьэм
вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы органнар белэн килештеру, аларньщ финансхужалык эшчэнлеге планнары проектларын тезу барышында сатып алулар
планнары проектларын тезу Ьэм Россия Федерациясенен бюджет законнары
нигезендэ бюджет ассигнованиелэренен нигезлэулэрен биру буенча тезэтмэлэр
кертэлэр;
кирэк булганда сатып алулар планнарын тегэллэштерэлэр, финансхужалык эшчэнлеге планнарын ачыклаганнан Ьэм раслаганнан сон, элеге
Тэртипнец 2 пунктында билгелэнгэн срокта раслыйлар, сатып алулар планнары
формалаштырылган Ьэм бу хакта гамэлгэ куючы функциялэрен Ьэм вэкалэтлэрен
гамэлгэ ашыручы органга хэбэр итэлэр;
6(1) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "6 (1)" пунктчасында курсэтелгэн
муниципаль унитар предприятиелэр:
Россия Федерациясе законнары нигезендэ аларныц финанс-хужалык
эшчэнлеген планлаштырганда сатып алулар планнарын формалаштыралар Ьэм
аларны предприятиегэ карата милекче вэкалэтлэрен гамэлгэ ашыручы органнарга
узлэре билгелэгэн вакытта тэкъдим итэлэр;
кирэк
булганда,
сатып
алулар
планнарын
тегэллэштерэлэр,
предприятиенец
финанс-хужалык
эшчэнлеге
планын
(программасын)
тегэллэштергэннэн Ьэм раслаганнан соц, элеге Тэртипнец 2 пунктында
билгелэнгэн срокларда, сатып алулар планнарын раслыйлар;
в) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы «в» пунктчасында курсэтелгэн юридик
затлар:
теп тэртип белэн билгелэнгэн срокларда сатып алулар планнарын
формалаштыралар, эмма карарлар кабул ителгэннэн соц, Ютазы муниципаль
районыныц тиешле бюджеты акчаларын баш булучелэр тарафыннан билгелэнгэн
капитал салуларны гамэлгэ ашыруга субсидиялэр биру турында карар проектлары
срокларыннан да соцга калмыйча (карарлар проектларын Килештеру );
кирэк булганда, сатып алулар планнарын тегэллэштерэлэр, капиталь
кертемнэрне гамэлгэ ашыруга субсидиялэр биру турында килешулэр тезелгэннэн
соц, элеге Тэртипнец 2 пунктында билгелэнгэн срокларда, сатып алулар
планнарын раслыйлар;
г) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы «г» пунктчасында курсэтелгэн юридик
затлар:
Ютазы муниципаль районыныц капиталь тезелеш объектларына бюджет
инвестициялэре эзерлэу Ьэм гамэлгэ ашыру турында карарлар кабул ителгэннэн
соц, теп эш биручелэр тарафыннан билгелэнгэн срокларда, лэкин Ютазы
муниципаль районыныц тиешле бюджеты акчаларын баш булучелэр тарафыннан
билгелэнгэн сроклардан да соцга калмыйча сатып алу планнарын тези (карарлар
проектларын килештерэ);
кирэк булганда, сатып алулар планнарын тегэллэштерэлэр, аларга ачыклык
керткэннэн Ьэм Россия Федерациясенен бюджет законнары нигезендэ
йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ) утэугэ хокук кулэменец тапшырылган
вэкапэтлэре буенча тиешле шэхси счетка житкергэннэн соц, элеге Тэртипнец 2
пункты белэн билгелэнгэн срокларда, сатып алулар планнарын раслыйлар.
4. Чираттагы финанс елына Ьэм план чорына сатып алулар планы

чираттагы ел Ьэм расланган сатып алулар план чорыньщ беренче елы
параметрларын узгэрту Ьэм аларга план чорыньщ икенче ел параметрларын естэу
юлы белэн эшлэнэ.
5. Сатып алу планнары Ютазы муниципаль районыныц вэкиллекле
органы карары нигезендэ Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты
турында тезелэ торган вакытка формалаштырыла.
6. Муниципаль заказчыларныц сатып алу планнарына Россия
Федерациясе бюджет закончалыгы нигезендэ, шулай ук элеге Тэртипнец 2
пунктындагы «б», «6(1)» Ьэм «в» пунктчаларында курсэтелгэн юридик затларны
сатып алу план чоры уткэннэн соц гамэлгэ ашыру планлаштырыла торган сатып
анулар турында мэгълумат кертелэ. Бу очракта мэгълумат сатып алу планнарына
муниципаль ихтыяжларны тээмин иту очен сатып алулар планнарын
формалаштыру, раслау Ьэм алып бару буенча билгелэнгэн узенчэлеклэрне исэпкэ
алып, планлаштырылган сатып алулар вакытына кертелэ.
7. Элеге Тэртипнец 2 пунктында курсэтелгэн затлар сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы Ьэм элеге тэртип турында закон нигезлэмэлэре
нигезендэ сатып алулар планнарын алып бара. Кирэк булган очракта, расланган
сатып алулар планнарына узгэрешлэр керту ечен нигезлэр булып тубэндэгелэр
тора:
а) сатып алулар планнарын сатып алулар елкэсендэ контракт системасы
турында Законныц 13 статьясы нигезлэмэлэрен Ьэм сатып алулар елкэсендэ
контракт системасы турында Законныц 19 статьясы нигезендэ сатып алына торган
товарларга, эшлэргэ, хезмэт курсэтулэргэ талэплэр (шул исэптэн товарлар, эшлэр,
хезмэт курсэтулэр чик бэялэре) Ьэм муниципаль органнар Ьэм аларга буйсынган
казна учреждениелэре функциялэрен тээмин итугэ норматив чыгымнарны исэпкэ
алып расланган узгэрешлэргэ туры китеру;
б) сатып алу планнарын Ютазы муниципаль районы вэкиллекле органы
карары белэн агымдагы финанс елына (агымдагы финанс елына Ьэм план чорына)
Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты турында Ютазы муниципаль
районы вэкиллекле органы карарына узгэрешлэр керту хакында карар белэн
яраштыру;
в) сатып алулар планнарын раслаганнан соц кабул ителгэн Ьэм Ютазы
муниципаль районыныц тиешле бюджеты турында Ютазы муниципаль районы
вэкиллекле органы карары белэн расланган бюджет ассигнованиелэре кулэмен
узгэртугэ китермэгэн федераль законнарны, карарлар, йеклэмэлэр, курсэтмэлэр,
Россия Федерациясе Хекумэте йеклэмэлэрен, Татарстан Республикасы
законнарын, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты йеклэмэлэрен,
Ютазы муниципаль районы вэкиллекле органы карарларын гамэлгэ ашыру;
г) сатып алуларныц мэжбури ижтимагый фикер алышу йомгаклары буенча
муниципаль заказчы яки юридик зат тарафыннан кабул ителгэн карарны гамэлгэ
ашыру;
д) сатып алуларны гамэлгэ ашырганда алынган экономиянеРоссия
Федерациясе законнары нигезендэ куллану;
е) Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында законныц 99
статьясында билгелэнгэн контроль органнары тарафыннан курсэтмэлэр биру, шул
исэптэн тээминатчыларны (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгелэу

процедурасын юкка чыгару турында.
ж) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы «а» пунктчасында курсэтелгэн
заказчыга житкерелгэнне, Россия Федерациясе бюджеты законнары нигезендэ
йоклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ) утэугэ хокук кулэмен узгэрту, Ютазы
муниципаль районыныц тиешле муниципаль бюджет учреждениелэренец, милек
хокукында булган муниципаль унитар предприятиелэрнец финанс-хужалык
эшчэнлеге планнары (программалары) курсэткечлэрен узгэрту, шулай ук Ютазы
муниципаль районыныц милек хокукында булган муниципаль унитар
предприятиелэрнец финанс-хужалык эшчэнлеге планнарын (программаларын)
узгэрту, шулай ук субсидиялэр биру турында тиешле карарларны Ьэм (яки)
килешулэрне узгэрту;
з) сатып алулар планын раслау датасына алдан куреп булмый торган башка
меЬим шартлар барлыкка килу.
8. Сатып алулар планына сатып алулар турында мэгълумат, аларны
гамэлгэ ашыру турында хэбэр иту яисэ сатып алулар елкэсендэ контракт
системасы турында законда билгелэнгэн очракларда, чираттагы финанс елында
Ьэм (яки) план чорында, шулай ук бердэнбер тээминатчыдан (подрядчыдан,
башкаручыдан) сатып алу турында белешмэлэр, контрактларны шушы чор
дэвамында тезергэ планлаштырылган контрактларны жибэрергэ планлаштырыла
торган оешма (подрядчы, башкаручы) билгелэудэ катнашырга чакыру кертелгэн.
9. Элеге Тэртипнец 2 пунктындагы «г» пунктчасында курсэтелгэн
юридик затлар тарафыннан сатып алу планнарын формалаштыру, раслау Ьэм алып
бару Ютазы муниципаль районыныц тиешле органнары исеменнэн гамэлгэ
ашырыла.
10. Дэулэт серен тэшкил итуче мэгълуматлардан тыш, мондый план
расланганнан яки узгэртелгэн кеннэн соц еч эш кене эчендэ сатып алулар
елкэсендэ бердэм мэгълумат системасыныц рэсми сайтында тебэк мэгълумати
системасын кулланып урнаштырыла.
11. Сатып алулар планы «Россия Федерациясе субъекты ихтыяжларын
Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт
курсэтулэрне сатып алу планнарын формалаштыру, раслау Ьэм алып бару
талэплэре, шулай ук товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу планнары
формасына талэплэр турында»гы 2013 елныц 21 ноябрендэге 1043 номерлы
Россия Федерациясе Хекумэте карары белэн расланган форма буенча тезелэ.
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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫЦ МУНИЦИПАЛЬ ИХТЫЯЖЛАРЫН ТЭЭМИН ИТУ ОЧЕН
ТОВАРЛАР, ЭШЛЭР, ХЕЗМЭТ КУРСЭТУЛЭР САТЫП АЛУ ПЛАНГРАФИГЫН ФОРМАЛАШТЫРУ, РАСЛАУ ЬЭМ АЛЫП БАРУ
ТЭРТИБЕ
1.Элеге Тэртип «Дэулэти Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэрне сатып алу елкэсендэ контракт системасы
турында» 2013 елныц 5 апрелендэге 44 - ФЗ номерлы Федераль закон (алга табаСатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында закон) нигезендэ Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районыныц муниципаль ихтыяжларын тээмин
иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу (алга таба - сатып алулар)
план-графигын формалаштыру, раслау Ьэм алып бару кагыйдэлэрен билгели.
2.Сатып алуларныц план-графиклары 10 эш кене дэвамында тубэндэге
заказчылар тарафыннан раслана:
а) Ютазы районы муниципаль берэмлеге исеменнэн эш итуче муниципаль
заказчылар (алга таба - муниципаль заказчылар),
тиешле муниципаль заказчыга Россия Федерациясе бюджет
закончалыгына ярашлы, йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ) утэугэ хокук
кулэмен акчалата чагылышта житкергэн кеннэн соц;
б) Ютазы районы муниципаль берэмлеге тарафыннан булдырылган
муниципаль бюджет учреждениелэре тарафыннан, сатып алулар елкэсендэ
контракт системасы турында Законныц 15 статьясындагы 2 Ьэм 6 елешлэре
нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган сатып алулардан тыш;
-финанс-хужалык эшчэнлеге планнары расланганнан соц;
Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 2 (1) Ьэм 6
елешлэре нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган сатып алулардан тыш, аларныц
мелкэте Россия Федерациясе субъектларына караган (муниципаль берэмлеклэргэ)
милек хокукында булган муниципаль унитар предприятиелэр тарафыннан,
унитар предприятиенец финанс-хужалык эшчэнлеге планы (программасы)
расланганнан соц;
в) сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 15
статьясындагы 4 елешендэ каралган очракта, Ютазы районы муниципаль
берэмлеге тарафыннан оештырылган муниципаль автономияле учреждениелэр
тарафыннан;
-дэулэт (муниципаль) милкендэге капиталь тезелеш объектларына яисэ
дэулэт (муниципаль) милкенэ кучемсез мелкэт обьектларын сатып алуга капитал
салуларны гамэлгэ ашыруга субсидиялэр биру турында килешулэр тезелгэннэн
соц (алга таба - субсидиялэр). Шул ук вакытта сатып алу план-графигына бары тик
субсидиялэр хисабына гамэлгэ ашыру планлаштырыла торган сатып алулар гына
кертелэ;

г)
Ютазы районы муниципаль берэмлеге тарафыннан тезелгэн, аларныц
мелкэте Россия Федерациясе субъектларына яки жирле узидарэ органнары
тарафыннан тапшырылган муниципаль заказчыныц муниципаль берэмлеклэр
исеменнэн муниципаль контрактларны тезу Ьэм утэу вэкалэтлэрен сатып алуны
гамэлгэ ашыручы муниципаль унитар предприятиелэр тарафыннан элеге органнар
исеменнэн муниципаль контрактларны тезу Ьэм утэу буенча тезелгэн муниципаль
бюджет, муниципаль автоном учреждениелэр тарафыннан, сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы турында законныц 15 статьясындагы 6 елешендэ
каралган очракларда;
тапшырылган вэкалэтлэр буенча тиешле шэхси хисапка Россия
Федерациясе бюджет закончалыгы нигезендэ йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ)
утэугэ хокук кулэме житкерелгэн кеннэн соц.
3.
Элеге Тэртипнец 2 пунктында курсэтелгэн сатып алуларныц планграфиклары заказчьшар тарафыннан ел саен чираттагы финанс елына, Татарстан
Республикасы дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларын тээмин иту ечен товарлар,
эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу елкэсендэ региональ мэгълумат системасын
(алга таба - РИС) кулланып, сатып алулар елкэсендэ бердэм мэгълумат
системасыныц рэсми сайтында (алга таба - ЕИС) тубэндэге нигезлэмэлэрне исэпкэ
алып, ел саен чираттагы финанс елына тезелэ:
а) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "а" пунктчасында курсэтелгэн
заказчьшар - Ютазы муниципаль районыныц жирле бюджеты акчаларын теп
булучелэр тарафыннан билгелэнгэн срокларда, лэкин тиешле финанс елына Ьэм
план чорына Ютазы муниципаль районыныц тиешле бюджеты турындагы карар
проектын гамэлгэ керткэннэн соц, 10 эш кененнэн дэ соцга калмыйча, Ютазы
муниципаль районыныц вэкиллекле органына карауга кертелэлэр, планнар
тезилэр - сатып алу графиклары Ьэм элеге Тэртипнец 2 пункты белэн билгелэнгэн
вакытка, аларны ацлатканнан соц (кирэк булганда) сатып алу план-графикларын
Ьэм тиешле муниципаль заказчыга Россия Федерациясе бюджет закончалыгы
нигезендэ йеклэмэлэрне кабул итугэ Ьэм (яисэ) утэу ечен акчалата чагылышта
хокук кулэмен житкеруне раслыйлар;
б) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "б" пунктчасында курсэтелгэн
заказчылар, аларны гамэлгэ куючы функциялэрен Ьэм вэкалэтлэрен гамэлгэ
ашыручы органнар тарафыннан билгелэнгэн срокларда, лэкин тиешле финанс
елына Ьэм план чорына Ютазы муниципаль районыныц вэкиллекле органына
карауга тиешле бюджеты турында карар проектын керткэннэн соц, 10 эш
кененнэн дэ соцга калмыйча, элеге Тэртипнец 2 пункты белэн билгелэнгэн
вакытка, сатып алу план-графикларын тезилэр, аларны ачыклаудан (кирэк
булганда) Ьэм финанс-хужалык эшчэнлеге планнарын раслаганнан соц, сатып алу
план-графикларын раслыйлар;
6(1) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "6 (1)" пунктчасында курсэтелгэн
заказчьшар:
Россия Федерациясе законнары нигезендэ аларныц финанс-хужалык
эшчэнлеген
планлаштырганда
сатып
алуларныц
план-графикларын
формалаштыралар;
кирэк булганда, сатып алуларныц план-графикларын аныклыйлар,
предприятиенец финанс-хужалык эшчэнлеге планын (программасын) тегэллэп

раслаганнан соц, элеге Тэртипнец 2 пункты белэн билгелэнгэн вакытка сатып any
план-графикларын раслыйлар;
в) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "в" пунктчасында курсэтелгэн
заказчылар,
Ютазы муниципаль районыныц тиешле финанс елына Ьэм план чорына
тиешле бюджеты турында карар проектын керткэннэн соц, 10 эш кененнэн дэ
соцга калмыйча, Ютазы муниципаль районыныц вэкиллекле органына карауга
кертелгэннэн соц, сатып алу план-графикларын формалаштыралар Ьэм элеге
Тэртипнец 2 пункты белэн билгелэнгэн вакытка сатып алу план-графикларын
раслыйлар, аларны ацлатканнан соц (кирэк булганда) Ьэм субсидия биру турында
килешулэр тезегэч, сатып алу план-графикларын раслыйлар;
г) элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "г" пунктчасында курсэтелгэн
заказчылар,
тиешле финанс елына Ьэм план чорына Ютазы муниципаль районыныц
тиешле бюджеты турында карар проектын керткэннэн соц, 10 эш кененнэн дэ
соцга калмыйча, Ютазы муниципаль районыныц вэкиллекле органына карауга
кертелгэннэн соц, сатып алу план-графикларын формалаштыралар Ьэм элеге
Тэртипнец 2 пункты белэн билгелэнгэн вакытка сатып алу план-графикларын
раслыйлар, аларны ацлатканнан соц (кирэк булганда) Ьэм курсэтелгэн юридик
затларга тапшыру турында килешулэр тезегэч, элеге юридик затларга муниципаль
заказчылар булып торган Ютазы муниципаль районыныц тиешле муниципаль
органнары, курсэтелгэн органнар исеменнэн муниципаль контрактларны тезу Ьэм
утэу буенча муниципаль заказчыныц вэкалэтлэрен раслыйлар.
4.Элеге Тэртипнец 2 пунктындагы "г" пунктчасында курсэтелгэн
заказчылар тарафыннан сатып алу план-графикларын формалаштыру, раслау Ьэм
алып бару элеге заказчыларга уз вэкалэтлэрен биргэн тиешле жирле узидарэ
органнары исеменнэн гамэлгэ ашырыла.
5. Сатып алу план-графигына конкурс (ачык конкурс, чиклэнгэн катнашу
белэн конкурс, ике этаплы конкурс, ябык конкурс, чиклэнгэн катнашу белэн ябык
конкурс, ябык ике этаплы конкурс), аукцион (электрон формада аукцион, ябык
аукцион), котировкалар запросы, тэкъдимнэр соратып алу, бердэнбер
тээминатчыдан (башкаручыдан, подрядчыдан) сатып алу юлы белэн гамэлгэ
ашырыла торган товарлар, эшлэр, хезмэтлэр исемлеге кертелэ, шулай ук
тээминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгелэу юлы белэн, Россия Федерациясе
Хекумэте тарафыннан Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында
законныц 111 статьясы нигезендэ билгелэнэ.
6. Элеге Тэртипнец 2 пунктында урсэтелгэн заказчылар ечен
тээминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгелэу вэкалэтле орган
яисэ вэкалэтле учреждение тарафыннан сатып алулар елкэсендэ контракт
системасы турында Законныц 26 статьясы нигезендэ, мондый вэкалэтле органнар
тезу турында карарлар яисэ аларныц вэкалэтлэрен биру турында карарлар белэн
билгелэнгэн вэкалэтле орган яисэ вэкалэтле учреждение тарафыннан гамэлгэ
ашырыла икэн, сатып алуларныц план-графикларын формалаштыру элеге
заказчыларныц вэкалэтле орган, вэкалэтле учреждение белэн узара хезмэттэшлеге
тэртибен исэпкэ алып гамэлгэ ашырыла.
7. Сатып алуларныц план-графигына сатып алулар турында хэбэрнамэ

урнаштырыла торган мэгълумат кертелэ яисэ сатып алулар елкэсендэ контракт
системасы турында Законда билгелэнгэн очракларда (подрядчы, башкаручы)
билгелэудэ катнашырга чакыру жибэрелэ.
8. Эгэр элеге Тэртипнец 2 пунктында курсэтелгэн заказчыларныц сатып
алу план-графигына кертелэ торган сатып алуларны гамэлгэ ашыру чоры Россия
Федерациясе бюджет закончалыгы нигезендэ сатып алулар план-графигы раслана
торган сроктан артып китсэ, сатып алу план-графигына шулай ук контракты
угэунец бетен вакытына сатып алу турында мэгълуматлар кертелэ.
9. Элеге Тэртипнец 2 пунктында курсэтелгэн заказчылар сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы турында закон нигезлэмэлэре Ьэм элеге Тэртип
нигезендэ сатып алуларныц план-графикларын алып баралар. Сатып алу планграфикларына узгэрешлэр керту сатып алулар планына узгэрешлэр керту
очрагында, шулай ук тубэндэге очракларда гамэлгэ ашырыла:
а) сатып алуны гамэлгэ ашыруга эзерлек нэтижэсендэ ачыкланган
товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алуга планлаштырыла торган кулэм Ьэм
(яисэ) бэясен узгэрту, шуныц нэтижэсендэ сатып алулар план-графигы белэн
каралган контрактный башлангыч (максималь) бэясе нигезендэ товарлар китеру,
эшлэр башкару, хезмэтлэр курсэтунец мемкин булмавы;
б) товарларны сатып алуны, эшлэрне башкару, хезмэт курсэтулэрне сатып
алуны гамэлгэ ашыра башлауныц планлаштырылган датасын, срокларын Ьэм (яки)
вакыт-вакыт кабатланып торуын, товар жибэручене (подрядчы, башкаручыны)
билгелэу ысулын, тулэу этапларын Ьэм (яки) аванс кулэмен, контрактны утэу
вакытын узгэрту;
в) сатып алуларныц заказчысы тарафыннан сатып алуларныц план-графигы
белэн каралган сатып алуларны гамэлдэн чыгару;
г) Россия Федерациясе законнары нигезендэ агымдагы финанс елында
бюджет ассигнованиелэрен кулланудан барлыкка килгэн экономия;
д) Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында законныц 99
статьясында билгелэнгэн контроль органнары тарафыннан курсэтмэлэр биру, шул
исэптэн тээминатчыларны
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгелэу
процедурасын юкка чыгару турында;
е) сатып алулар буенча мэжбури ижтимагый фикер алышу йомгаклары
буенча заказчы тарафыннан кабул ителгэн карарны гамэлгэ ашыру;
ж) сатып алу план - графигын раслау датасына алдан куру мемкин тугел
булмаган шартлар килеп туу;
з) Россия Федерациясе субъекты дэулэт хакимиятенец югары башкарма
органы, с, жирле администрация тарафыннан билгелэнгэн сатып алуларныц планграфикларын формалаштыру, раслау Ьэм алып бару тэртибендэ башка очраклар.
Ю.Сатып алуныц Ьэр объекты буенча сатып алулар план-графигына
узгэрешлэр керту тиешле сатып алуларны гамэлгэ ашыру турында хэбэр сатып
алулар елкэсендэ бердэм мэгълумат системасыныц рэсми сайтында
урнаштырылган кенгэ кадэр 10 кеннэн дэ соцга калмыйча, яисэ чакыруны жибэру
турында ябык ысул белэн тээмин итуче (подрядчы, башкаручы) билгелэудэ
катнашырга тиеш, алар нигезендэ гамэлгэ ашырыла торган - сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы турында законный 2, 4 елешлэре, 55 статьясындагы
4 елеше, 55.1 статьясындагы 4 елеше, 71 статьясындагы 4 елеше, 79

статьясындагы 4 елеше, 82.6 статьясындагы 2 елеше, 83 статьясындагы 19 елеше,
83.1 статьясындагы 27 елеше Ьэм 93 статьясындагы 1 елеше белэн расланган
сатып алулардан тыш Ьэм план-графикка узгэрешлэр керту тиешле сатып
алуларны гамэлгэ ашыру турында хэбэр итунец бердэм мэгълумат системасында
урнашканчыга кадэр бер кеннэн дэ соцга калмыйча яисэ чакыру жибэручене
(подрядчы, башкаручы) ябык ысул белэн билгелэудэ катнашырга мемкин, эмма
элеге Тэртипнец 11 пункты нигезендэ бердэм мэгълумат системасына кертелгэн
узгэрешлэрне урнаштырудан элегрэк тугел.
11.Расланган план-график Ьэм аца кертелгэн узгэрешлэр, дэулэт серен
тэшкил итуче мэгълуматлардан тыш, сатып алулар елкэсендэ Бердэм мэгълумат
системасыныц рэсми сайтында, региональ мэгълумати системаны кулланып, еч эш
кене эчендэ урнаштырыла.
12.Сатып алуларныц план-графигы сатып алуларныц Ьэр объектына карата
Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан билгелэнгэн тэртиптэ сатып алулар
елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 18 статьясындагы 7 елеше,
"Дэулэт Ьэм муниципаль ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр Ьэм
хезмэт курсэтулэрне сатып алуны нигезлэу тэртибен Ьэм мондый нигезлэу
формаларын билгелэу турында" 2015 елныц 5 июнендэге 555 номерлы Россия
Федерациясе Хекумэте Карары нигезендэ эзерлэнгэн кушымталарга ия, шул
исэптэн:
сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында Законныц 22
статьясы нигезендэ билгелэнэ торган бердэнбер тээминатчы (подрядчы,
башкаручы) белэн тезелэ торган контрактный башлангыч (максималь) бэясен яисэ
контракт бэясен нигезлэу, сатып алу объектына кертелгэн товарлар, эшлэр, хезмэт
курсэтулэр санын Ьэм улчэу берэмлеклэрен курсэтеп (булганда));
Сатып алулар елкэсендэ контракт системасы турында законныц 3 булегенэ
ярашлы, тээминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгелэу ысулын нигезлэу,
шул исэптэн, сатып алуда катнашучыларга карата сатып алулар елкэсендэ
контракт системасы турында Законныц 31 статьясы 2 елешенэ ярашлы
билгелэнгэн сатып алуда катнашучыларга карата естэмэ талэплэр (андый талэплэр
булганда).
13. "Россия Федерациясе субъекты ихтыяжларын Ьэм муниципаль
ихтыяжларны тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу
план-графигын формалаштыру, раслау Ьэм алып бару талэплэре турында" 2015
елныц 5 июнендэге 554 номерлы Россия Федерациясе Хекумэтенец “Россия
Федерациясе субъекты ихтыяжларын тээмин иту ечен товарлар, эшлэр, хезмэтлэр
сатып алу план-графигын формалаштыруга, раслауга Ьэм алып баруга талэплэр
турында, шулай ук товарлар, эшлэр, хезмэт курсэтулэр сатып алу план-графигы
формасына талэплэр турында” Карары белэн билгелэнгэн Ьэм ул план-графикка
кертелгэн сатып алулар планы курсэткеченндэге мэгълуматка туры килергэ тиеш,
аерым алганда:
а) сатып алулар план-графигына сатып алулар планына кертелгэн сатып
алуларныц идентификацион кодларына туры килергэ;
б) контрактларныц башлангыч (максималь) бэялэре турында мэгьлуматны
сатып алу план-графигына, бердэнбер тээмин итуче (подрядчы, башкаручы) белэн
тезелэ торган контрактлар бэялэре Ьэм тиешле финанс елына сатып алуларны

гамэлгэ ашыру планына кертелгэн финанс ягыннан тээмин иту кулэме
(планлаштырыла торган тулэулэр) турында мэгълуматны сатып алуны гамэлгэ
ашыру ечен тиешле финанс елына сатып алулар планына кертелгэн финанс белэн
тээмин иту кулэме (планлаштырьша торган тулэулэр) турында мэгълуматка.

