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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

№ 5                                                                                                                          29 гыйнвар 2019 ел. 

 

Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районы 

Осиново авыл җирлеге башкарма 

комитеты ихтыяҗлары өчен сатып 

алуларны гамәлгә ашыру буенча 

бердәм комиссия төзү турында  

 

 

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 

елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру 

максатларында, шулай ук бердәнбер тәэминатчыдан (подрядчыдан, 

башкаручыдан) сатып алуларны гамәлгә ашырганда тәэминатчыларны 

(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү максатларында 

 

КАРАР БИРӘ: 

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Осиново авыл 

җирлеге башкарма комитеты ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру 

буенча бердәм комиссия төзү һәм комиссия составын раслау, карарның 1 нче 

кушымтасы нигезендә; 

2. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Осиново авыл 

җирлеге башкарма комитеты ихтыяҗлары өчен сатып алуны гамәлгә ашыру 

буенча бердәм комиссия турындагы нигезләмәне раслау хакында карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә; 

3. Осиново авыл җирлеге Башкарма комитетының 2017 елның 16 июнендәге 

118 номерлы карары үз көчен югалткан дип танырга; 

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам 

 

 

    Җитәкче                                                                                            Н.С. Сафиуллин                                                                                                                            

mailto:Osin.Zel@tatar.ru


 
Осиново авыл җирлеге 

Башкарма комитет җитәкчесенең 

      2019 елның 29 гыйнварыннан № 5 

Карарына 1 нче кушымта 

 

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Осиново авыл 

җирлеге башкарма комитеты ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру 

буенча бердәм комиссия составы 

 

Комиссия составы: 

 

Председатель рәисе : 

           Сафиуллин Нагим Салихович – Зеленодольск муниципаль районы 

Осиново авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе 

 

Комиссия әгъзалары:             

Потапова Ольга Николаевна – Зеленодольск муниципаль районы Осиново авыл 

җирлеге Башкарма комитетының финанс бүлеге һәм бухгалтер хисабы башлыгы; 

            Зиганшина Гөлчәчәк Рәисовна – Зеленодольск муниципаль районы 

Осиново авыл җирлеге Башкарма комитетының финанс бүлеге һәм бухгалтер 

хисабы башлыгы урынбасары; 

              Гатауллина Диляра Тәлгәтовна –  "Татарстан Республикасы 

Зеленодольск муниципаль районы муниципаль заказ дирекциясе «МКУ 

директоры (килешү буенча); 

             Котова Марина Валерьевна – "Татарстан Республикасы Зеленодольск 

муниципаль районы муниципаль заказ дирекциясе» МКУ бүлеге башлыгы 

(килешү буенча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НИГЕЗЛӘМӘЛӘР 

Ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турында 

Осиново авыл җирлеге башкарма комитеты ЗМР РТ 

1. Гомуми нигезләмәләр 

1.1 Осиново авыл җирлеге башкарма комитеты ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру 

буенча бердәм комиссия турында әлеге Нигезләмә (алга таба-нигезләмә) тәэминатчыны 

билгеләүнең конкурентлы алымнарын кулланганда эшләү төшенчәсен, максатларын, функциясен, 

составын һәм тәртибен билгели (подрядчы, башкаручы) ачык конкурс, чикләнгән катнашу белән 

конкурс, ике этаплы конкурс, электрон формада аукцион, ябык аукцион, котировкалар запросы, 

тәкъдимнәр соратып алу һәм ахыргы тәкъдимнәр үткәрү юлы белән үткәрелә. 

 

1.2. Сатып алулар процедураларын үткәрү барышында Осиново авыл җирлеге башкарма 

комитеты ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия (алга таба - 

Бердәм комиссия) заказчы, вәкаләтле орган, әлеге Нигезләмә нигезендә билгеләнгән тәртиптә 

Вәкаләтле учреждение белән хезмәттәшлек итә. 

 

2. Хокукый җайга салу 

2.1. Бердәм комиссия үз эшчәнлегендә РФ Гражданлык кодексы, РФ Бюджет кодексы, 2013 елның 

5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән таяна «Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 

контракт системасы турында», 2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ номерлы Федераль закон 

"Көндәшлекне яклау турында», башка федераль законнар, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы, Зеленодольск муниципаль районының норматив хокукый актлары һәм әлеге 

Нигезләмә белән билгеләнә. 

3. Бердәм комиссиянең максатлары һәм бурычлары 

 

3.1 Бердәм комиссия максатларда төзелә: 

 

3.1.1. Ачык конкурста, чикләнгән катнашлы конкурста, ике этаплы конкурста катнашучыларны 

билгеләү (алга таба текст буенча-конкурс), 

 

3.1.2. Конкурска йомгак ясау һәм җиңүчеләрне билгеләү; 

 

3.1.3. Аукционда катнашучыларны электрон формада, ябык аукционда (алга таба текст –аукцион 

буенча) билгеләү. 

 

3.1.4. Аукцион нәтиҗәләре һәм җиңүчеләрне билгеләү; 

 

3.1.5. Котировок запросында катнашучыларны билгеләү, 

 

3.1.6. Котировкалар соравы буенча нәтиҗәләр ясау һәм җиңүчеләрне билгеләү; 

 

3.1.7. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр һәм соңгы тәкъдимнәр соратуында 

катнашу өчен гаризаларны карау буенча катнашучыларны билгеләү, 

 

3.1.8. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча тәкъдимнәр соратып алу нәтиҗәләре һәм 

җиңүчеләрне билгеләү; 

 

3.2. Әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән Бердәм комиссия эшчәнлеге максатларыннан чыгып, Бердәм 

комиссия бурычларына керә: 

 

3.2.1. Конкурста катнашу өчен гаризаларны, кәгазьдә бирелгән электрон аукционда яки электрон 

документлар рәвешендә бирелгән һәм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив 

хокукый актлары нигезендә имзаланган гаризаларны караганда, чагыштырганда һәм бәяләгәндә 

объективлыкны тәэмин итү; 

 



3.2.2. Котировка заявкаларын, кәгазьдә бирелгән яки электрон документлар рәвешендә бирелгән 

һәм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары нигезендә 

имзаланган тәкъдимнәрне соратып алуда катнашу өчен гаризалар, объективлыкны тәэмин итү; 

 

3.2.3. Сатып алу процедураларын башкарганда ачыклык, конкурентлык, тигез шартлар һәм 

недискриминация принципларын үтәү. 

 

3.2.4. Сатып алу процедураларын башкарганда явыз ниятләрне һәм коррупцияне юкка чыгару. 

 

4. Бердәм комиссия формалаштыру тәртибе 

 

4.1. Бердәм комиссия даими нигездә эшләүче коллегиаль орган булып тора. 

 

4.2. Шәхси состав, шул исәптән рәис кандидатурасы (алга таба-рәис) һәм эш тәртибе сатып алулар 

башланганчыга кадәр Осиново авыл җирлеге Башкарма комитетының карары (приказ, 

күрсәтмәсе) белән раслана. 

 

4.3. Бердәм комиссия составына кимендә биш кеше - Бердәм комиссия әгъзалары керә. Рәис 

Бердәм комиссия әгъзасы булып тора. Бердәм комиссия составында шулай ук Бердәм комиссия 

секретаре вазыйфасы да расланырга мөмкин. Әгәр мондый вазифа күздә тотылмый икән, Бердәм 

комиссия секретаре функцияләрен әлеге Нигезләмә белән тәңгәлләштереп, Бердәм комиссия 

әгъзасы, мондый функцияләрне Рәис башкара 

 

4.4. Бердәм комиссия күбесенчә товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә 

һөнәри яктан яңадан әзерләү яки квалификация күтәрү үткән затлардан формалаша. 

 

4.5. Бердәм комиссия әгъзалары сатып алу нәтиҗәләре белән кызыксынучы, шул исәптән сатып 

алу катнашучылары йогынты ясарга сәләтле физик затлар да була алмый (шул исәптән әлеге 

оешмаларның катнашучылары (акционерлары), аларның идарә органнары әгъзалары, сатып алу 

катнашучылары кредиторлары булган физик затлар), шулай ук сатып алулар өлкәсендә турыдан – 

туры контрольне гамәлгә ашыручы башкарма хакимиятнең федераль органы, Россия Федерациясе 

субъекты башкарма хакимияте органы, җирле үзидарә органы (алга таба-сатып алулар өлкәсендә 

контроль органы) сатып алулар өлкәсендә контрольне гамәлгә ашыручы вазыйфаи затлар. 

 

4.6. 4.5 пунктында күрсәтелгән Бердәм комиссия составында ачыкланган очракта, заказ бирүче 

аларны сатып алу нәтиҗәләре белән кызыксынмаган һәм сатып алу катнашучылары йогынты 

ясый алмаган, шулай ук сатып алулар өлкәсендә контроль органының вазыйфаи затлары 

тарафыннан турыдан-туры контрольдә тотмаган башка физик затлар белән алыштырып торырга 

тиеш. 

 

4.7. Бердәм комиссия составына үзгәрешләр кертү бердәм комиссия төзү турында Карар кабул 

иткән ТР ЗМР Осиново авыл җирлеге башкарма комитеты карары (приказ, әмер) белән гамәлгә 

ашырыла. 

   

5. Бердәм комиссия функцияләре 

5.1. Бердәм комиссиянең төп функцияләре булып тора: 

5.1 конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу һәм тапшырылган 

гаризаларга электрон документлар рәвешендә һәм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары нигезендә кул куелган керү мөмкинлеген ачу; 

5.1.2. Конкурста катнашу өчен гаризаларны карау, бәяләү һәм чагыштыру; 

5.1.3. Конкурста җиңүчене билгеләү; 



5.1.4.  Конкурс үткәрү вакытында төзелгән протоколларны алып бару; 

5.1.5. Аукционда катнашу өчен гаризаларның беренче һәм икенче өлешләрен карау; 

5.1.6. Аукционда катнашучыларны сайлап алу; 

5.1.7. Аукцион үткәргәндә төзелгән протокол 

5.1.8. Котировка заявкаларын карау һәм бәял 

5.1.9. Котировка заявкаларын карау һәм бәяләү беркетмәләрен алып бару. 

5.1.10. Сорауда катнашу өчен бирелгән гаризаларны карау һәм бәяләү; 

 

5.1.11. Тәкъдимнәр соратуында катнашу өчен бирелгән гаризаларны карау һәм бәяләү 

беркетмәләрен алып бару. 

6. Бердәм комиссиянең, аның аерым әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары 

 

6.1.  Бердәм комиссия бурычлы: 

6.1.1. Сатып алуларда катнашучыларның аларга куела торган Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары һәм гамәлдәге законнарга туры килә торган башка норматив 

документлар белән билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерергә; 

6.1.2.  Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә һәм 

нигезләр һәм гамәлдәге законнарга туры килә торган башка норматив документлар чыгарылудан 

баш тарту турында Карар кабул итәргә; 

6.1.3. Сатып алулар өлкәсендә контроль органнарының алар тарафыннан ачыкланган Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарын һәм гамәлдәге законнарга туры килә торган 

башка норматив хокукый актларны бозуларны бетерү турында күрсәтмәләрен үтәргә; 

6.1.4. Сатып алуларда катнашучылар белән конкурс, аукцион, котировкалар запросы, 

тәкъдимнәр һәм (яки) сатып алу процедуралары вакытында сөйләшүләр алып бармаска, Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарында турыдан-туры каралган мәгълүмат белән 

алмашу очракларыннан һәм гамәлдәге законнарга туры туры килгән башка норматив 

документацияләрдән тыш; 

 

6.1.5. Мондый өстенлекләргә күрсәтмәләр булган очракта, катнашу өчен гаризалар файдасына 

өстенлекне исәпкә алырга кирәк. 

6.2. Бердәм комиссия хокуклы: 

6.2.1. Сатып алулар турында Россия Федерациясе законнарында каралган очракларда сатып алу 

катнашучысын аларны үткәрүнең теләсә кайсы этабында сатып алулар процедураларында 

катнашудан читләштерергә; 

6.2.2. Кирәк булганда үз эшенә экспертларны җәлеп итү; 

6.2.3. Сатып алу предметы буенча аңлатмаларны сорап заказ бирүчегә мөрәҗәгать итәргә; 

6.2.4. Заказ бирүчегә, вәкаләтле органга, сатып алуларда катнашучыны бетерү турында 

мәгълүмат алу өчен тиешле органнарга һәм оешмаларга сорау җибәрү һәм сатып алуларда 

катнашучыны тану турында арбитраж суд карары булу турында үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә 

кирәк - РФ Административ хокук бозулар турында кодексында каралган тәртиптә мондый 

катнашучының эшчәнлеген туктатып тору, теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга һәм 



бюджеттан тыш дәүләт фондларына исәпләнгән салымнар, җыемнар һәм башка мәҗбүри 

түләүләр буенча бурычлары булу турында, мондый бурычларга карата шикаять бирү һәм 

шикаятьләрне карау нәтиҗәләре турында, гамәлдәге законнарга туры китерү турында. 

6.3 Бердәм комиссия әгъзалары бурычлы: 

6.3.1. Үз эшчәнлекләрендә Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һәм әлеге Нигезләмә 

таләпләре белән танышу һәм эш итү; 

6.3.2. Бердәм комиссия утырышларында шәхсән катнашу; 

6.3.3. Сатып алуларда катнашучыларның гаризаларын карау, бәяләү һәм чагыштыру 

кагыйдәләрен үтәргә; 

6.3.4. Сатып алу процедураларын үткәрү барышында, Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнарында турыдан-туры каралган очраклардан тыш, аларга билгеле булган 

мәгълүматларны таратуга юл куймаска; 

6.4.  Бердәм комиссия әгъзалары хокуклы: 

6.4.1.  . Сатып алуда катнашу өчен гариза бирүче документлар һәм белешмәләр белән танышу; 

6.4.2. Бердәм комиссия утырышларында көн тәртибе мәсьәләләре буенча чыгыш ясау. 

6.4.3. Бердәм процедуралар үткәрү барышында төзелә торган беркетмәләрнең дөреслеген 

тикшерү. 

6.5. Бердәм комиссия әгъзаларының функцияләре: 

6.5.1.  Бердәм комиссия утырышларында катнашалар һәм Россия Федерациясе, Татарстан 

Республикасы законнары һәм әлеге Нигезләмә нигезендә Бердәм Комиссия компетенциясенә 

кертелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул итәләр; 

6.5.2. Сатып алу процедураларында катнашу өчен бирелгән гаризаларны карауны, бәяләүне һәм 

чагыштыруны гамәлгә ашыра; 

6.5.3. Сатып алу процедураларын үткәрү барышында төзелә торган протоколларга кул куялар; 

6. 5.4. Җиңүчене билгеләүдә, шул исәптән фикер алышу һәм тавыш бирү юлы белән дә 

катнашалар; 

6.5.5. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм әлеге Нигезләмә нигезендә 

башка гамәлләрне гамәлгә ашыра; 

6.6. Бердәм комиссия рәисе (рәис урынбасары, Рәис булмаган комиссия әгъзасы һәм рәис 

урынбасары): 

6.6.1. Бердәм комиссия эше белән гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра һәм әлеге 

Нигезләмәнең үтәлешен тәэмин итә;  

 

6.6.2. Утырышны хокуклы дип игълан итә яки аны тиешле санда әгъзалар булмау сәбәпле күчерү 

турында Карар Чыгара; 

 

6.6.3. Бердәм комиссия утырышын ача һәм алып бара, тәнәфес игълан итә; 

 

 6.6.4. Бердәм комиссия составын игълан итә;  

 

6.6.5.Конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачуны (аукционда, 



котировкалар соратып алуны, тәкъдимнәр соратып алуны) һәм электрон документлар рәвешендә 

бирелгән электрон документлар гаризаларына һәм Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы 

норматив хокукый актлары нигезендә кул куелган электрон документлардан файдалану 

мөмкинлеген ачуны гамәлгә ашыручы Бердәм комиссия әгъзасын билгели; 

 

6.6.6. Тикшерелә торган мәсьәләләрне карау тәртибен билгели;  

 

6.6.7. Кирәк булган очракта Комиссия эшенә экспертларны җәлеп итү мәсьәләсе Бердәм комиссия 

утырышына чыгарыла;  

 

6.6.8. Гамәлдәге Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм әлеге Нигезләмә 

нигезендә башка гамәлләрне гамәлгә ашыра.  

 

 

 

                                           7. Бердәм комиссиянең эш регламенты 

 

7.1. Бердәм комиссия эше аның утырышларында алып барыла. Бердәм комиссия утырышы, әгәр 

анда аның әгъзаларының гомуми саныннан кимендә 50 (илле) процент катнашса, хокуклы санала. 

 

7.2. Бердәм комиссия карарлары утырышта катнашучылар саныннан гади күпчелек тавыш белән 

кабул ителә. Тавыш биргәндә Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы бер тавышка ия. Тавыш бирү 

ачыктан-ачык гамәлгә ашырыла. Бердәм комиссия әгъзалары тарафыннан читтән торып тавыш 

бирү юлы белән карар кабул итү, шулай ук аларның вәкаләтләрен башка затларга тапшыру рөхсәт 

ителми.  

 

7.3. Бердәм комиссия конкурста катнашу өчен гариза составындагы документларның Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары һәм Конкурс документлары 

таләпләре нигезендә булуын тикшерә. 

 

7.4. Бердәм комиссия аукционда катнашу өчен гариза составында документларның булу-

булмавын аукционда катнашуга куелган таләпләргә туры китерүен, гамәлдәге Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарына һәм аукцион документациясенә туры килүен 

тикшерә. 

 

7.5. Бердәм комиссия котировкалар запросында катнашу өчен гариза составында документларның 

Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары һәм гамә Бердәм 

комиссия тәкъдим һәм ахыргы тәкъдимнәр сорауда катнашу өчен гариза составында 

документларның Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары һәм 

гамәлдәге законнар нигезендә билгеләнгән башка таләпләргә туры килүен тикшерә.лдәге законнар 

нигезендә билгеләнгән башка таләпләргә туры килүен тикшерә. 

 

7.6. Бердәм комиссия тәкъдим һәм ахыргы тәкъдимнәр сорауда катнашу өчен гариза составында 

документларның Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары һәм 

гамәлдәге законнар нигезендә билгеләнгән башка таләпләргә туры килүен тикшерә. 

 

7.4. Бердәм комиссиянең теләсә кайсы гамәлләренә (гамәл кылмавына) Россия Федерациясе, 

Татарстан Республикасы законнарында билгеләнгән тәртиптә шикаять бирелергә мөмкин, әгәр 

мондый гамәлләр (гамәл кылмау) сатып алуда катнашучының(ү) хокукларын һәм законлы 

мәнфәгатьләрен бозса. Мондый шикаять биргән очракта бердәм комиссия бурычлы: 

 

7.4.1.   Сатып алулар өлкәсендә контроль органнары соравы буенча шикаятьне карау өчен кирәкле 

мәгълүматлар һәм документларны тапшырырга; 

 

 7.4.2. Сатып алулар өлкәсендә контроль органнардан тиешле таләп алынган очракта, сатып 

алуның аерым процедураларын үткәрүне туктатырга кирәк 



 

7.4.3.  Заказчы белешмәсенә заказчының муниципаль контракт (граждан-хокукый шартнамә) 

шикаять каралганчы төзи алмавы турындагы мәгълүматны җиткерергә, шул ук вакытта 

муниципаль контракт төзү өчен билгеләнгән вакыт (граждан-хокукый шартнамә) асылда 

шикаятьне карау вакытына озайтылырга тиеш. 

 

                              8. Бердәм комиссия утырышларын үткәрү тәртибе 

 

8.1. Бердәм комиссия әгъзасы Бердәм комиссия утырышын үткәрү көненә кадәр Бердәм комиссия 

әгъзаларына Бердәм комиссия утырышын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны турында хәбәр итә. 

 

8.2. Бердәм комиссия үз эшендә экспертларны җәлеп итә ала. Әлеге Нигезләмәне куллану 

максатлары өчен экспертлар аңлаучы: сатып алу предметы буенча махсус белемнәре булган 

затлар, бу экспертның белем алу һәм (яки) эш тәҗрибәсе турындагы тиешле документлар белән 

расланырга тиеш. Экспертлар, кагыйдә буларак, Бердәм комиссия составына керми, ләкин 

заказчы карары буенча бердәм комиссия составына кертелергә мөмкин. Экспертлар булып сатып 

алу нәтиҗәләре белән кызыксынган затлар (шул исәптән аукционда катнашуга гаризалар биргән 

яки күрсәтелгән гаризалар биргән оешмалар штатында торучы физик затлар) яисә сатып алуда 

катнашучылар (шул исәптән әлеге оешмаларда катнашучылар (акционерлар), аларның идарә 

органнары әгъзалары, сатып алу катнашучылары, кредиторлары булган физик затлар) була 

алмый. Экспертлар Бердәм комиссиягә алар алдына куелган мәсьәләләр буенча үзләренең эксперт 

бәяләмәләрен тапшыралар. Эксперт Бәяләмәсендә бәян ителгән эксперт фикере тәкъдим итү 

характерында һәм Бердәм комиссия өчен мәҗбүри булып тормый. Эксперт бәяләмәсе язмача 

рәсмиләштерелә. 

 

8.3. Бердәм комиссия утырышлары рәис ( Рәис урынбасары, Рәис һәм рәис урынбасары 

булмаганда комиссия әгъзасы) тарафыннан ачыла һәм ябыла. 

 

8.4. Вәкаләтле вәкил Бердәм комиссия әгъзасы беркетмәләр алып бара. 

 

8.5. Бердәм комиссия Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының гамәлдәге законнары 

һәм әлеге Нигезләмә нигезендә оештыру-техник характердагы башка гамәлләр башкара. 

 

8.6. Заказ бирүче бердәм комиссия эшчәнлеген матди-техник яктан тәэмин итүне оештырырга, 

шул исәптән Бердәм комиссия утырышларын үткәрү максатлары өчен уңайлы бина, аудиозаписи, 

оргтехника, канцелярия кирәк-яраклары һәм тдп чараларын бирергә тиеш. 

 

                               9. Бердәм комиссия әгъзаларының җаваплылыгы 

 

9.1. Бердәм комиссия әгъзалары, Россия Федерациясенең сатып алулар турындагы законнарын, 

Россия Федерациясенең башка норматив хокукый актларын һәм әлеге Нигезләмәне бозуда гаепле, 

Россия Федерациясе законнары нигезендә дисциплинар, граждан-хокукый, административ, 

җинаять җаваплылыгы алып баралар. 

 

9.2. Бердәм комиссия әгъзасы, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы һәм (яки) Россия 

Федерациясе, Татарстан Республикасы законнарын һәм (яисә) башка норматив хокукый актларын 

бозган, сатып алулар турында Бердәм комиссия төзү турында Карар кабул иткән Зеленодольск 

муниципаль районы Башкарма комитеты карары нигезендә, шулай ук сатып алулар өлкәсендә 

контроль орган тәкъдиме яки күрсәтмәсе буенча алмаштырылырга мөмкин. 

 

9.3. Бердәм комиссия әгъзалары җәлеп ителгән экспертлар сатып алулар барышында үзләренә 

билгеле булган Дәүләт, хезмәт яки коммерция серен тәшкил итүче белешмәләрне таратырга 

хокуклы түгел. 

 

 

 


