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КАРАР

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу план - графикларын
формалаштыру, раслау һәм алып бару тәртибенә үзгәрешләр кертү турында
"Дҽүлҽт һҽм муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр, хезмҽт
күрсҽтүлҽрне сатып алу өлкҽсендҽ контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендҽге
№44-ФЗ Федераль законның 21 статьясындагы 5 өлешен үтҽү йөзеннҽн,
Россия
Федерациясе Хөкүмҽтенең 2015 елның 5 июнендҽге 554 номерлы «Россия Федерациясе
субъекты ихтыяҗларын, муниципаль ихтыяҗларны тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу план-графикларын формалаштыруга, раслауга һҽм алып
баруга талҽплҽр турында Һҽм шулай ук товарлар, эшлҽр, хезмҽт күрсҽтүлҽрне сатып алу
план-графигы формасына
талҽплҽр турында»карарына туры китереп Татарстан
Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитеты карар итҽ:
1.Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының «Апас
муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алу план-графикларын формалаштыру, раслау һҽм алып бару
тҽртибен раслау турында» 2017 елның 17 мартындагы 84 номерлы карары белҽн расланган
Апас муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тҽэмин итү өчен товарлар, эшлҽр,
хезмҽт күрсҽтүлҽр сатып алу план-графикларын формалаштыру, раслау һҽм алып бару
тҽртибенҽ түбҽндҽге үзгҽрешлҽрне кертергҽ:
3нче пунктка түбҽндҽге эчтҽлекле «б1» пунктчасын өстҽргҽ:
«б1) муниципаль берҽмлеклҽргҽ милек хокукында булган муниципаль унитар
предприятиелҽр тарафыннан, Федераль законның 15 статьясындагы 2_1 һҽм 6 өлешлҽренҽ
туры китереп, унитар предприятиенең финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын (программасын)
раслау көненнҽн соң гамҽлгҽ ашырыла торган сатып алулардан тыш;”
3 нче пунктның «в» пунктчасын тубҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«в)Федераль законның 15 статьясындагы 4 өлешендҽ каралган очракта - муниципаль
милектҽге капиталь төзелеш объектларына капитал салуларны гамҽлгҽ ашыруга яисҽ
муниципаль милеккҽ күчемсез мөлкҽт объектларын сатып алуга субсидиялҽр бирү турында
килешүлҽр төзелгҽн көннҽн алып (алга таба - субсидиялҽр). Шул ук вакытта сатып алу
план-графигына бары тик субсидиялҽр хисабына гамҽлгҽ ашыру планлаштырыла торган
сатып алулар гына кертелҽ;”;
4 пунктта түбҽндҽге эчтҽлекле «б1» пунктчасын өстҽргҽ:
«б1) ҽлеге Тҽртипнең 3 пунктындагы "б_1" пунктчасында күрсҽтелгҽн заказчылар:

Россия Федерациясе законнары нигезендҽ аларның финанс-хуҗалык эшчҽнлеген
планлаштырганда сатып алуларның план-графикларын формалаштыралар;
кирҽк булганда сатып алуларның план-графикларын аныклыйлар, предприятиенең
финанс-хуҗалык эшчҽнлеге планын (программасын) төгҽллҽп раслаганнан соң, ҽлеге
Тҽртипнең 3 пункты белҽн билгелҽнгҽн вакытка сатып алу план-графикларын раслыйлар;»;
10 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«10. Сатып алуның һҽр объекты буенча сатып алу план-графигына үзгҽрешлҽр кертү
тиешле сатып алуны гамҽлгҽ ашыру турында хҽбҽр алу өлкҽсендҽ бердҽм мҽгълүмат
системасында урнашканчыга кадҽр 10 көннҽн дҽ соңга калмыйча яисҽ чакыру җибҽрү
җибҽрүчене (подрядчы, башкаручы) ябык ысул белҽн билгелҽүдҽ, 11-11 пунктларда
күрсҽтелгҽн очраклардан тыш, катнашырга мөмкин Федераль законның 21 статьясындагы
15 өлеше нигезендҽ кертелгҽн үзгҽрешлҽрне сатып алу өлкҽсендҽге бердҽм мҽгълүмат
системасына урнаштырудан иртҽрҽк түгел.”;
11 пунктны түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«11. Федераль законның 82 статьясы нигезендҽ сатып алулар план-графигына
үзгҽрешлҽр кертү сатып алуларда катнашучыларга котировкалар бирү турында запрос
җибҽрелгҽн көнне, ҽ сатып алуларны тормышка ашырган очракта бердҽнбер
тҽэминатчыдан (подрядчыдан, башкаручыдан) сатып алулар гамҽлгҽ ашырылган очракта Федераль законның 93 статьясындагы 1 өлешенең 9 пункты нигезендҽ-контракт төзелгҽн
көнне гамҽлгҽ ашырыла.”;
түбҽндҽге эчтҽлекле 11.1 һҽм 11.2 пункт өстҽргҽ:
«11.1. Сатып алулар Федераль законның 55 статьяның 2, 4-6 өлешлҽре, 55_1
статьясындагы 4 өлеше, 71 статьяның 4 өлеше, 79 статьяның 4 өлеше, 82_6 статьясындагы
2 өлеше, 83 статьяның 19 өлеше, 83_1 статьясындагы 27 өлеше һҽм 93 статьясындагы 1
өлеше нигезендҽ гамҽлгҽ ашырылган очракта, ҽлеге Тҽртипнең 11 пунктында күрсҽтелгҽн
очрактан тыш, мондый һҽр сатып алу объекты буенча сатып алу план-графигына
үзгҽрешлҽр кертү сатып алулар өлкҽсендҽ бердҽм мҽгълүмат системасына тиешле сатып
алуны гамҽлгҽ ашыру турында хҽбҽр урнаштыру яисҽ ябык ысул белҽн тҽэмин итүче
(подрядчы, башкаручы) билгелҽүдҽ катнашырга чакыру җибҽрү көненҽ кадҽр бер көннҽн дҽ
соңга калмыйча ашырылырга мөмкин.
11.2. Ҽгҽр федераль закон нигезендҽ сатып алуны гамҽлгҽ ашыру турында хҽбҽр
урнаштыру яисҽ чакыру җибҽрү җибҽрүченең (подрядчы, башкаручы) билгелҽүдҽ катнашу
каралмаган булса, мондый сатып алу объекты буенча план-графикка үзгҽрешлҽр кертү
контракт төзү көненҽ кадҽр бер көннҽн дҽ соңга калмыйча гамҽлгҽ ашырылырга мөмкин.”;
12 пунктның икенче абзацын түбҽндҽге редакциядҽ бҽян итҽргҽ:
«Федераль законның 22 статьясы нигезендҽ билгелҽнҽ торган бердҽнбер тҽэмин итүче
(подрядчы, башкаручы) белҽн төзелҽ торган контрактның башлангыч (максималь)
бҽясен яисҽ бҽясен нигезлҽү, сатып алу объектына кертелгҽн товарлар, эшлҽр, хезмҽт
күрсҽтүлҽр санын һҽм берҽмлеклҽрен күрсҽтеп (булганда));”.
2. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасы хоккый мҽгълүмат рҽсми порталында
(PRAVO.TATARSTAN.RU) бастырырга һҽм Апас муниципаль районы рҽсми сайтында
урнаштырырга.
3.Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Башкарма комитет җитҽкчесенең
территориаль үсеш буенча урынбасары Ш.Ш. Гаффаровка йөклҽргҽ.
Җитәкче

А.Н. Гыйбадуллин

