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 КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль 

ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Апас 

муниципаль районы Башкарма комитетының Бердәм комиссиясе турында 

нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 
"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 закон нигезендә Апас муниципаль районы 

Башкарма комитеты карар итә : 

 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

2016 елның 4 февралендәге 51 номерлы карары белән расланган Татарстан 

Республикасы Апас муниципаль районы муниципаль ихтыяҗлары өчен сатып 

алуларны гамәлгә ашыру буенча Апас муниципаль районы Башкарма комитетының 

Бердәм комиссиясе турында Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

1.2 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"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 законда (алга таба - Закон) билгеләнгән 

тәртиптә заказчы тарафыннан гамәлгә ашырыла торган гамәлләр җыелма 

командасы (алга таба-Закон), заказчы ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру турында хәбәр 

урнаштырудан башлап, контракт;»; 

1.2 пунктының өченче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"сатып алу катнашучысы-аның оештыру-хокукый формасына, милек формасына, 

урнашу урынына һәм капиталның барлыкка килү урынына яки теләсә кайсы 

физик затына, шул исәптән шәхси эшмәкәр буларак теркәлгән теләсә кайсы 

юридик зат;»; 

4.1.11 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4.1.11.Әлеге Нигезләмәнең 4.1.9 һәм 4.1.10 пунктчаларында күрсәтелгән 

беркетмәләр конкурс комиссиясенең барлык әгъзалары тарафыннан имзаланучы 

ике нөсхәдә төзелә. Әлеге беркетмәләрнең һәркайсының бер нөсхәсе заказчыда 

саклана, икенчесе өч эш көне эчендә конкурста катнашу өчен бердәм гариза 

биргән конкурс җиңүчесенә яки конкурста катнашучыга җибәрелә, ул әлеге 



проектка конкурста җиңүче яисә конкурста катнашучы тарафыннан тәкъдим 

ителгән контракт шартларын кертү юлы белән төзелә. Конкурста катнашу өчен 

гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсе, конкурста катнашу өчен бердәнбер 

гаризаны карау беркетмәсе заказчы тарафыннан Бердәм мәгълүмат системасында 

күрсәтелгән беркетмәләргә кул кую датасыннан соң килүче эш көненнән дә соңга 

калмыйча урнаштырыла.»; 

4.2.1 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«4.2.1. Чикләнгән катнашу белән бәйгедә катнашучыларга карата законның 31 

статьясындагы 1 өлеше, 1.1 өлеше (мондый таләпләр булганда) таләпләре белән 

беррәттән, законның 31 статьясындагы 2 өлеше нигезендә өстәмә таләпләр куела. 

Шул ук вакытта өстәмә таләпләр квалификация алды сайлап алуны гамәлгә 

ашыру өчен кулланыла һәм чикле катнашу белән конкурста катнашу өчен 

гаризаларны бәяләү критерие сыйфатында кулланыла алмый.»; 

4.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.7. Ябык конкурс, чикләнгән затлар катнашында ябык ике этаплы ябык 

конкурс, ябык конкурс, электрон формада чикләнгән ябык конкурс, электрон 

формада ябык ике этаплы конкурстан тыш, конкурс документациясен, аңа 

кертелгән үзгәрешләрне тәкъдим итү, Конкурс документлары нигезләмәләрен 

аңлату турында запрослар җибәрү һәм бу аңлатмаларны электрон документлар 

формасында бирү рөхсәт ителми. Конкурс документларындагы нигезләмәләрнең 

аңлатмалары заказчы тарафыннан Конкурс документлары тәкъдим ителгән, 

запросның предметы күрсәтелгән, әмма катнашучы күрсәтмәләреннән башка 

җиткерелергә тиеш.»; 

4.10.1 пунктның икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

"Электрон аукционда катнашу өчен заявкаларның беренче өлешләрен карау 

срогы күрсәтелгән гаризаларны бирү вакыты тәмамланганнан соң җиде көннән 

артмаска тиеш, ә контрактның башлангыч (максималь) бәясе өч миллион сумнан 

артмаган очракта, мондый срок күрсәтелгән гаризаларны бирү вакыты 

тәмамланганнан соң бер эш көненнән дә артмаска тиеш.»; 

4.10.3 пунктының икенче абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

 «Күрсәтелгән беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш: 

1) мондый аукционда катнашу өчен гаризалар идентификация номеры турында;  

2) мондый аукционда катнашуга гариза биргән сатып алу катнашучысын мондый 

аукционда катнашуга гариза биргән һәм әлеге сатуларда катнашучыны әлеге 

аукционда катнашучыга таныган яисә мондый аукционда катнашудан баш тарту 

турында, шул исәптән анда катнашуга гариза бирүче мондый аукцион турында 

документлар нигезләмәләрен, әлеге аукционда катнашу өчен гариза бирүче 

нигезләмәләрне күрсәтеп, мондый аукционда катнашуга гариза бирүче гариза 

нигезләмәләрен, аның турында документация белән билгеләнгән таләпләргә туры 

килми торган гариза нигезләмәләрен күрсәтеп алу турында;  

3) аукцион комиссиясенең һәр әгъзасына карата мондый аукционда катнашуга 

рөхсәт бирү һәм анда катнашуны тану яисә мондый аукционда катнашудан баш 

тарту турында карар турында; 

4) электрон аукционда катнашучылар тарафыннан танылган тәкъдимнәр, чит 

илдән яисә чит илләрдән килгән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне тыюлар, 

товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне тыюлар, чикләүләр электрон аукцион 

турындагы документларга заказ бирүче тарафыннан билгеләнгән очракта, чит ил 



дәүләтләреннән яисә чит илләрдән килеп чыккан товарлар белән тәэмин итү 

турындагы тәкъдимнәр булу турында.»; 

4.10.7 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"4.10.7.Электрон аукционда катнашу өчен гариза мондый аукцион турында 

документация белән билгеләнгән таләпләргә туры килми дип таныла:  

1) 24_1 статьяның 11 өлешендә, законның 66 статьясындагы 3 һәм 5 өлешләрендә 

каралган документларны һәм мәгълүматны тапшырмау, әлеге документларның 

һәм мәгълүматның мондый аукцион турында документация белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килмәве, күрсәтелгән документларда мондый аукционда 

катнашучы турында мондый аукционда катнашу өчен гаризалар бирү вакыты һәм 

датасына төгәл булмаган мәгълүмат булу;  

2) мондый аукционда катнашучының законның 31 статьясындагы 1 өлеше, 1_1, 2 

һәм 2_1 өлешләре нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;  

3) законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда 

каралган.»; 

4.10.8 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

"4.10.8.Электрон аукционда катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре 

аукцион комиссиясе әгъзаларының әлеге гаризаларны карауда катнашкан барлык 

аукцион комиссиясе әгъзалары тарафыннан имзалана торган протоколда теркәлә 

һәм әлеге беркетмәгә кул кую датасыннан соң килүче эш көненнән дә соңга 

калмыйча электрон мәйданчыкта һәм бердәм мәгълүмати системада 

урнаштырыла. Күрсәтелгән беркетмәдә мондый аукционда катнашу өчен биш 

гаризаның идентификация номеры турында мәгълүмат булырга тиеш (мондый 

аукцион турында документация белән билгеләнгән таләпләргә туры килүе 

турында Карар кабул ителгән очракта яки мондый аукционда катнашу өчен 

аукцион комиссиясе тарафыннан икенче өлешне карау нигезендә аукционда 

катнашу өчен гаризалар кабул ителгән очракта, мондый аукционда катнашкан 

барлык катнашучылар тарафыннан бирелгән гаризаларның билгеләнгән 

таләпләргә туры килүе турында Карар кабул ителгән очракта, ләкин мондый 

аукционда катнашу өчен бирелгән гаризаларның биштән дә ким булмаган), 

закондагы 68 статьяның 18 өлеше нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры килү 

турында Карар кабул ителгән һәм аларга карата мондый аукцион турында 

документация белән билгеләнгән таләпләргә туры килү турында Карар кабул 

ителгән яисә, әгәр анда катнашкан барлык катнашучылар тарафыннан әлеге 

аукционда катнашуга бирелгән гаризаларның икенче өлешен карау нигезендә, 

мондый аукционда катнашуга бер гаризаның билгеләнгән таләпләргә туры килүе 

турында Карар кабул ителгән булса, әлеге гаризаның биштән дә ким булуы, 

шулай ук аларның идентификация номеры турында мәгълүмат, мондый 

аукционда катнашу өчен гаризалар әлеге карарны нигезләп һәм әлеге Федераль 

законның мондый аукционда катнашучыга туры килми торган нигезләмәләрен, 

мондый аукцион турында документация нигезләмәләрен, мондый аукционда 

катнашуга гариза бирүче нигезләмәләрне күрсәтеп, аның турында документация 

белән билгеләнгән таләпләргә туры килми торган нигезләмәләрне, аукцион 

комиссиясенең һәр әгъзасына карата мондый аукционда катнашу өчен гариза 

нигезләмәләрен күрсәтелгән таләпләргә туры килмәү турында карар.»; 

4.11.6 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.11.6. Ябык аукцион үткәргәндә, ябык аукционнан тыш, электрон формада 

ябык аукцион турында документация тапшырырга, аңа кертелгән үзгәрешләр 



тапшырырга, ябык аукцион турындагы документ нигезләмәләрен аңлату турында 

запрослар җибәрергә һәм мондый аңлатмаларны электрон документлар 

формасында бирергә рөхсәт ителми. Ябык аукцион турындагы документлар 

нигезләмәләренең аңлатмалары заказчы тарафыннан ябык аукцион турында 

документ бирелгән ябык аукционда катнашучыларның барысына да, запросның 

предметын күрсәтеп, ләкин катнашучы күрсәтмәсеннән башка гына, язмача 

җиткерелергә тиеш.»; 

4.11.7.4 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.11.7.4.Ябык аукционда катнашуга гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча 

аукцион комиссиясе мондый гаризаларны биргән сатып алуларда катнашучыларны 

ябык аукционда катнаштыруны яки ябык аукционда катнашуга катнаштыруны кире 

кагу турында Карар кабул итә, шулай ук утырышта катнашучы барлык аукцион 

комиссиясе әгъзалары тарафыннан имзалана торган гаризаларны карау беркетмәсе 

тутыра. Күрсәтелгән беркетмәдә ябык аукционда катнашуга гариза биргән сатып алу 

катнашучылары турында мәгълүмат, әлеге катнашучыларны ябык аукционда 

катнашуга чыгару һәм аларны ябык аукционда катнашучылар дип тану яки әлеге 

катнашучыны ябык аукционда катнашуга чыгарудан баш тарту турында карар, шул 

исәптән әлеге Федераль закон нигезләмәләре һәм ябык аукционда катнашуга гариза 

биргән сатып алу катнашучысы таләпләренә туры килмәгән башка норматив хокукый 

актлар булырга тиеш., әлеге катнашучының ябык аукционда катнашуга заявкасы, 

ябык аукцион турындагы документлар һәм норматив хокукый актлар таләпләренә 

туры килми торган шундый гариза нигезләмәләре, шулай ук әлеге Федераль законның 

14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда каралган 

очракларда гаризаны кире кагу турында, сатып алу катнашучын әлеге аукционда 

катнашуга чыгару турында аукцион комиссиясенең һәр әгъзасының карары яисә әлеге 

катнашучыны ябык аукционда катнашуга чыгарудан баш тарту турында мәгълүмат.»; 

 

пункт 4.12.4 түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«4.12.4. Бердәм комиссия котировкалар запросын үткәрү турында хәбәрдә 

билгеләнгән таләпләргә туры килмәсә, котировкалар запросында катнашу өчен 

гаризаларны карамый һәм кире какмый, яисә мондый гаризаларда тәкъдим ителгән 

товар, эш яки хезмәт күрсәтү бәясе башлангыч (максималь) бәядән артып китә, 

котировкалар соравын үткәрү турында хәбәрдә күрсәтелгән беренчел (максималь) 

бәядән яки котировкалар запросында катнашучы тарафыннан каралган документлар 

һәм мәгълүмат күрсәтелмәгән (аларга карата тыелган товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу очракыннан тыш), законның 14 статьясында каралган) 73 

статьяның 3 өлешендә. Башка нигезләр буенча котировкалар запросында катнашу 

өчен гаризаларны кире кагу рөхсәт ителми. 

4.13.1 пунктын киләсе редакциядә бәян итәргә: 

«4.13.1. Бердәм комиссия тарафыннан тәкъдимнәр һәм ахыргы тәкъдимнәр 

соратуында катнашу өчен гаризалар каралганда тәкъдимнәр соратуында катнашу 

өчен гаризалар салынган конвертлар ачыла. 

4.13.2 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:: 

«4.13.2. Соратып алуда катнашучылар тәкъдимнәр соравын үткәрү турында хәбәр 

һәм (яки) тәкъдимнәр соравын үткәрү турында документация белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килми торган, яисә дөрес булмаган мәгълүмат биргән, шулай ук 

Законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда каралган 

очракларда гаризалар читләштерелә һәм аларның гаризалары бәяләнми. Сатып алу 



катнашучысы аның гаризасында күрсәтелгән норматив хокукый актларның гамәлдә 

булуын яисә мондый документларның күчермәләрен, шулай ук әлеге норматив 

хокукый актларда каралган документларның күчермәләрен алган очракта, мондый 

катнашучының өстенлекләрен алу хокукын раслаучы документлар тәкъдимнәре 

соратып алуда катнашуга бәйле рәвештә читләштерелергә тиеш түгел., аларга карата 

законның 14 статьясында каралган тыю билгеләнгән товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алу очракыннан тыш. Сорауда катнашучы тәкъдимнәрдән 

читләштерелгән нигезләр тәкъдимнәр соравын үткәрү беркетмәсендә теркәлә. 

Сорауда бер катнашучы тарафыннан ике һәм аннан да күбрәк тәкъдимнәр бирү 

очрагы ачыкланган очракта андый катнашучының гаризасы каралмый һәм кире 

кайтарыла.». 

 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районының рәсми сайтында урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Башкарма комитет 

җитәкчесенең территориаль үсеш буенча урынбасары Ш.Ш.Гаффаровка йөкләргә. 

 

Руководитель             А.Н. Гибадуллин 

 

 


