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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      КАРАР                                                      
 

 «20» май  2019 ел                                                                                                               № 108 

 

Муниципаль милек объектларын төзү һәм 

(яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешү төзү хокукына 

конкурс үткәрү буенча конкурс 

комиссиясе турында 

 

"Концессион килешүләр турында» 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә карар бирәм: 

1. Расларга: 

- 1 нче кушымта нигезендә муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) 

реконструкцияләү турында концессион килешү төзү хокукына конкурс үткәрү 

буенча конкурс комиссиясе турында Нигезләмәне; 

- муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешү төзү хокукына конкурс комиссиясенең персональ составы, 2 

кушымта нигезендә. 

2. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында» түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: http://pravo.tatarstan.ru 

һәм Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча урнаштырырга: 

http://aznakayevo.tatar.ru. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль 

районы Башкарма комитеты җитәкчесенең инфраструктура үсеше буенча 

урынбасары Р. Р. Ханнановка йөкләргә. 

 

 

 

Җитәкче                                                                               А.Х. Шәмсетдинов 
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Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитет карарына 1 нче кушымта 

 «_____» ____________№_______ 

 

Муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешү төзү хокукына конкурс үткәрү буенча конкурс 

комиссиясе турында  

Нигезләмә 

1. Төп нигезләмәләр 
 

1.1. Муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) үзгәртеп кору турында 

концессион килешү төзү хокукына конкурс үткәрү буенча конкурс комиссиясе 

турында әлеге нигезләмә (алга таба әлеге нигезләмә тексты буенча - Конкурс 

комиссиясе) конкурс комиссиясе төзү төшенчәсен, максатларын, функцияләрен, 

составын һәм эшчәнлек тәртибен билгели. 

1.2. Әлеге Нигезләмә текстында кулланыла торган төп төшенчәләр һәм 

кыскартулар: 

концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары - 

"концессион килешүләр турында" 2005 елның 21 июлендәге 115-ФЗ номерлы 

Федераль закон, башка федераль законнар һәм Россия Федерациясенең алар 

нигезендә кабул ителә торган башка норматив хокукый актлары; 

115-ФЗ номерлы Закон -"Концессион килешүләр турында "2005 елның 21 

июлендәге 115-ФЗ номерлы Федераль закон"; 

Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан расланган типлаштырылган 

концессион килешүләр нигезендә эшләнелә торган муниципаль милек объектын 

төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында концессион килешү; 

конкурс җиңүчесе - 115-ФЗ номерлы законда каралган тәртиптә 

билгеләнгән иң яхшы шартлар тәкъдим иткән конкурста катнашучы; 

концессион килешү төзү турында карар - Азнакай муниципаль районы 

Башкарма комитеты җитәкчесе кабул итә торган карар № 115-ФЗ Законның 22 

статьясы нигезендә; 

конкурс - концессион килешү төзү буенча конкурс; 

Конкурс документлары - Азнакай муниципаль районының 115-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә расланган муниципаль милек объектларын 

төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында концессион килешү төзү хокукына 

конкурс документлары; 

гариза бирүче - шәхси эшмәкәр, россия яки чит ил юридик зат яки юридик 

зат, гади ширкәт килешүе (уртак эшчәнлек турында килешү) буенча гамәлдә 

булган ике һәм аннан да күбрәк Күрсәтелгән юридик затлар, конкурста катнашу 

өчен гариза тапшырган; 

конкурста катнашучы -алдан сайлап алуны узган һәм 115-ФЗ номерлы 

Закон һәм Конкурс документлары нигезендә конкурс тәкъдимен тапшырган гариза 

бирүче; 

рәсми басма - "Маяк" газетасы; 

официаль сайт - http://aznakayevo.tatar.ru.  

2. Хокукый җайга салу 

2.1. Конкурс комиссиясе үз эшчәнлегендә концессион килешүләр турында 

http://aznakayevo.tatar.ru/


Россия Федерациясе Законына, концессион килешүне төзү турындагы карар, 

конкурс документациясенә таяна. 

2.2. Әгәр Россия Федерациясенең халыкара шартнамәсе белән "концессион 

килешүләр турында" гы 115-ФЗ номерлы законда каралган кешеләргә караганда 

башка кагыйдәләр билгеләнгән булса, халыкара шартнамә кагыйдәләре кулланыла 

(115-ФЗ номерлы Законның 2 статьясындагы 2 өлеше). 

2.3. Әлеге Нигезләмә белән каралмаган барлык җирдә концессион 

килешүләр турында Россия Федерациясе законнары нигезләмәләре, концессион 

килешү төзү турында карарлар, Конкурс документлары кулланыла; әлеге 

Нигезләмә һәм концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары 

арасында каршылыклар булганда (алга таба каршылыклар барлыкка килү) 

концессион килешүләр турында законнар нигезләренә ия (ия булачак).3. Цели и 

задачи Конкурсной комиссии 

3.1. Конкурс комиссиясе концессион килешүләр турында Россия 

Федерациясе законнары, концессион килешүләр төзү турында карар, муниципаль 

милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында концессион 

килешүләр төзү тәртибе турындагы Нигезләмә һәм Конкурс документлары 

нигезендә конкурс үткәрү максатларында төзелә. 

3.2. Конкурс комиссиясе бурычларына түбәндәгеләр керә:: 

3.2.1. конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда 

объективлыкны тәэмин итү, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу, 

конкурс тәкъдимнәре булган конвертларны ачу, конкурс тәкъдимнәрен карау һәм 

бәяләү, конкурста җиңүчене билгеләүдә объективлыкны тәэмин итү; 

3.2.2. конкурсны оештыру һәм үткәрү вакытында ачыклык, конкурентлык 

һәм тигез шартлар принципларын үтәү; 

3.2.3. конкурсны оештырганда һәм үткәрүдә явызларча файдалану һәм 

коррупция мөмкинлекләрен бетерү 

4. Конкурс комиссиясе составы. Эш тәртибе 

4.1. Конкурс комиссиясенең персональ составы әлеге карарның 2 нче 

кушымтасы нигезендә раслана. 

Конкурс комиссиясе составына "Азнакай муниципаль районының Мөлкәт 

һәм җир мөнәсәбәтләре палатасы «МКУ вәкиле," Азнакай муниципаль районының 

Финанс-бюджет палатасы»МКУ вәкиле мәҗбүри тәртиптә кертелә. 

Конкурс комиссиясе әгъзалары саны биш кешедән дә ким була алмый. 

Конкурс комиссиясе рәисе Конкурс комиссиясе әгъзасы булып тора. 

Конкурс комиссиясе секретаре вакытлыча булмаганда, конкурс комиссиясе 

секретаре вазыйфасын конкурс комиссиясе рәисе кушуы буенча конкурс 

комиссиясенең теләсә кайсы әгъзасы башкара. 

4.2. Конкурс комиссиясе үз эшенә бәйсез экспертларны җәлеп итәргә 

хокуклы. 

4.3. Конкурс комиссиясе әгъзалары, бәйсез экспертлар конкурста катнашу 

өчен гариза биргән яки конкурста катнашу өчен гариза биргән оешмалар штатында 

торучы гражданнар яисә әлеге оешмаларның акционерлары (катнашучылары) 

булган гражданнар, аларның идарә органнары әгъзалары яки конкурста 

катнашучыларның аффилир затлары булган гражданнар була алмый. Конкурс 

комиссиясе составында ачыкланган очракта, андый затларның бәйсез экспертлары 

аларны Азнакай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе карары 



буенча башка затларга алмаштыра. 

4.4. Конкурс комиссиясе секретаре конкурс комиссиясе әгъзаларын конкурс 

комиссиясе утырышын үткәрү вакыты һәм урыны турында хәбәр итә, әлеге 

Нигезләмәнең 6.7 пункты нигезендә башка гамәлләрне һәм формальлекне гамәлгә 

ашыра. 

4.5. Конкурс комиссиясе утырышлары конкурс комиссиясе рәисе 

тарафыннан ачыла һәм ябыла. 

4.6. Конкурс комиссиясе тарафыннан тулаем конкурсны оештыру һәм 

конкурсның аерым этапларын үткәрү, концессион килешүләр турындагы законнар, 

муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешүләр төзү тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә, концессион 

килешү төзү турындагы карар, әлеге Нигезләмә һәм Конкурс документлары белән 

бәйле гамәлләр һәм формальлек гамәлгә ашырыла. 

4.7. Конкурс комиссиясе, әгәр конкурс комиссиясе утырышында аның 

әгъзаларының гомуми саныннан кимендә илле процент катнашса, карар кабул 

итәргә хокуклы, шул ук вакытта конкурс комиссиясенең һәр әгъзасы бер тавышка 

ия. Конкурс комиссиясе карарлары конкурс комиссиясе әгъзаларының аның 

утырышында катнашкан тавышлары саныннан күпчелек тавыш белән кабул ителә. 

Тавыш саны тигез булган очракта конкурс комиссиясе рәисенең тавышы хәлиткеч 

дип санала. Конкурс комиссиясе карарлары конкурс комиссиясе утырышында 

катнашкан конкурс комиссиясе әгъзалары кул куя торган беркетмәләр белән 

рәсмиләштерелә. 

5. Конкурс комиссиясе функцияләре 

5.1. Конкурс комиссиясе түбәндәге функцияләрне башкара: 

5.1.1. конкурс үткәрү турында (ачык конкурс үткәргәндә) хәбәр бастыра һәм 

урнаштыра); 

5.1.2. концессион килешү төзү турындагы карар нигезендә затларга 

конкурста катнашырга чакыру белән бер үк вакытта конкурс үткәрү турында хәбәр 

җибәрә (ябык конкурс үткәргәндә); 

5.1.3. конкурс документациясенә үзгәрешләр кертү турында хәбәр бастыра 

һәм урнаштыра, шулай ук концессион килешү төзү турындагы карар нигезендә 

затларга күрсәтелгән хәбәр җибәрә; 

5.1.4. конкурста катнашу өчен гаризалар кабул ителә; 

5.1.5. конкурс документациясен, «концессион килешүләр турында " №115-

ФЗ Федераль законның 23 статьясы нигезендә Конкурс документлары 

нигезләмәләрен аңлатуны тәкъдим итә»; 

5.1.6. конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачуны, 

шулай ук «концессион килешүләр турында " гы Федераль законның 23 

статьясында билгеләнгән тәртиптә мондый гаризаларны карауны гамәлгә ашыра»; 

5.1.7. мөрәҗәгать итүчеләр, конкурста катнашучылар тарафыннан тәкъдим 

ителгән документларны һәм материалларны, 23 законның 23 статьясындагы 1 

өлешенең 5 пункты нигезендә Конкурс документлары белән билгеләнгән таләпләр 

нигезендә һәм әлеге документларда һәм материалларда булган белешмәләрнең 

дөреслеген тикшерә; 

5.1.8. гариза бирүчеләрнең һәм алар тәкъдим иткән гаризаларның конкурста 

катнашу өчен 115-ФЗ номерлы Закон һәм Конкурс документлары белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килүен һәм конкурс тәкъдимнәренең конкурс 



критерийларына һәм күрсәтелгән таләпләргә туры килүен билгели; 

5.1.9. кирәк булган очракта гариза бирүчеләр, конкурста катнашучылар 

биргән белешмәләрнең дөреслеген тикшерү өчен тиешле органнар һәм 

оешмалардан соратып ала һәм ала; 

5.1.10. мөрәҗәгать итүчене конкурста катнашуга чыгару һәм гариза 

бирүченең конкурста катнашуын тану яки гариза бирүченең конкурста катнашуга 

рөхсәт бирүдән баш тарту турында карарлар кабул итә һәм гариза бирүчегә тиешле 

хәбәрнамә җибәрә; 

5.1.11. конкурста катнашучыларны билгели; 

5.1.12. конкурста катнашучыларга конкурс тәкъдимнәрен юллый, конкурс 

тәкъдимнәрен карый һәм бәяли, шул исәптән 115-ФЗ номерлы законның 24 

статьясындагы 2.2 өлешендә каралган конкурс критерийлары нигезендә балларда 

конкурс тәкъдимнәрен бәяләүне гамәлгә ашыра; 

5.1.13. конкурс җиңүчесен билгели һәм аңа җиңүче дип тану турында хәбәр 

җибәрә; 

5.1.14. конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу 

протоколына, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу беркетмәсе, конкурс 

тәкъдимнәре булган конвертларны ачу беркетмәсенә, конкурс тәкъдимнәрен карау 

һәм бәяләү беркетмәсенә, конкурсны үткәрү нәтиҗәләре турында беркетмәгә кул 

куя; 

5.1.15. конкурста катнашучыларга конкурсны үткәрү нәтиҗәләре турында 

хәбәр итә; 

5.1.16. конкурсны үткәрү нәтиҗәләре турында хәбәр бастыра һәм 

урнаштыра; 

5.1.17. 115-ФЗ номерлы законның 37 статьясы нигезендә концессион килешү 

төзү турында Карар кабул итә, аның шартларын раслый. 

6. Конкурс комиссиясенең, аның аерым әгъзаларының хокуклары һәм 

бурычлары 

6.1. Конкурс комиссиясе бурычлы: 

6.1.1. гариза бирүчеләрнең концессион килешүләр турындагы законнар 

белән билгеләнгән таләпләргә, Конкурс документациясе белән туры килүен 

тикшерергә; 

6.1.2. 115-ФЗ номерлы Законның 29 статьясындагы 3 өлешендә билгеләнгән 

очракларда мөрәҗәгать итүчегә конкурста катнашуга юл куймаска; 

6.1.3. конкурс тәкъдимнәренең Конкурс документлары таләпләренә туры 

килүен тикшерергә; 

6.1.4. 115-ФЗ номерлы Федераль законның 32 статьясындагы 3 өлешендә 

билгеләнгән очракларда конкурс документларының таләпләренә туры килмәү 

турында Карар кабул итәргә; 

6.1.5. Россия Федерациясе законнарында турыдан-туры каралган мәгълүмат 

алмашу очракларыннан тыш, конкурс үткәрүгә кадәр һәм (яки) үткәрү вакытында 

гариза бирүчеләр, конкурста катнашучылар белән сөйләшүләр үткәрмәскә; 

6.1.6. башкара законлы күрсәтмәләр башкаруга вәкаләтле контроле федераль 

башкарма хакимият органы, Татарстан Республикасы башкарма хакимияте органы, 

җирле үзидарә органы Азнакай муниципаль районы ачыкланган бозуларны бетерү 

турында алар тарафыннан хокук бозулар турында Россия Федерациясе законын 

концессион килешүләр; 



6.1.7. концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары 

нигезләмәләрен, концессион килешү төзү турында карарларны, конкурс 

документларын үтәргә. 

6.2. Конкурс комиссиясе хокуклы: 

6.2.1. гариза бирүчедән конкурста катнашу өчен аларга бирелгән гариза 

нигезләмәләрен аңлатуны таләп итәргә; 

6.6.2. мөрәҗәгать итүчедән Конкурс документлары белән билгеләнгән 

таләпләргә туры килүен раслый торган документларның һәм материалларның 

нигезләмәләрен аңлатуны таләп итәргә; 

6.2.3. үз эшенә бәйсез экспертларны җәлеп итү; 

6.2.4. теләсә кайсы массакүләм мәгълүмат чараларында, шул исәптән 

электрон матбугатта конкурс үткәрү турында хәбәр бастырып чыгарырга, мондый 

басманың рәсми басмада бастырып чыгарылуы һәм рәсми сайтта урнаштырылуы 

урынына гамәлгә ашырыла алмавы шарт; 

6.2.5. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына конкурс предметы 

буенча аңлатмаларны сорап мөрәҗәгать итәргә; 

6.2.6. Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетына тиешле 

органнардан һәм оешмалардан «концессион килешүләр турында» гы 115-ФЗ 

номерлы Федераль закон, Конкурс документлары белән каралган таләпләргә җавап 

бирүченең, конкурста катнашучының туры килүе турындагы мәгълүматларны 

кичекмәстән соратып алырга кирәк. 

6.3. Конкурс комиссиясе әгъзалары бурычлы: 

6.3.1. үз эшчәнлекләрендә концессион килешүләр турында Россия 

Федерациясе законнары таләпләре, муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) 

реконструкцияләү турында концессион килешүләр төзү тәртибе турындагы 

Нигезләмә, концессион килешү, әлеге Нигезләмә һәм конкурс документларын төзү 

турындагы карарларга таянып эш итәргә; 

6.3.2. конкурс комиссиясе утырышларында шәхсән катнашырга һәм конкурс 

комиссиясе компетенциясенә кертелгән мәсьәләләр буенча 115-ФЗ номерлы Закон 

һәм әлеге Нигезләмә буенча карарлар кабул итәргә; конкурс комиссиясе 

утырышында Россия Федерациясенең хезмәт законнары нигезендә нигезле 

сәбәпләр буенча гына рөхсәт ителә; 

6.3.3. конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу тәртибен, 

конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу тәртибен, конкурс тәкъдимнәре 

булган конвертларны ачу тәртибен, конкурс тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү 

тәртибен, 115-ФЗ номерлы Закон таләпләре нигезендә конкурс җиңүчене билгеләү 

тәртибен, концессион килешүне һәм конкурс документларын төзү турында 

карарларны һәм конкурс документларын төзү тәртибен үтәргә; 

6.3.4. конкурс барышында, Россия Федерациясе законнарында каралган 

очраклардан тыш, аларга билгеле булган мәгълүматларны таратуга юл куймаска. 

6.4. Конкурс комиссиясе әгъзалары хокуклы: 

6.4.1. комиссия каравына тәкъдим ителгән барлык документлар һәм 

белешмәләр белән танышу, конкурста катнашу өчен гариза бирүче документлар 

һәм конкурс тәкъдиме; 

6.4.2. конкурс комиссиясе утырышларында көн тәртибендәге мәсьәләләр 

буенча чыгыш ясау; 

6.4.3. тиешле беркетмәгә (конкурста катнашуга гаризалар салынган 



конвертларны ачу турында, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алуны 

үткәрү беркетмәсен, конкурс тәкъдимнәре салынган конвертларны ачу 

беркетмәсен яисә конкурс тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү беркетмәсен, конкурсны 

үткәрү нәтиҗәләре турында беркетмәне, нинди мәсьәлә буенча аерым фикер туа) 

куела торган үз фикерен язмача аңлатып бирергә. 

6.5. Конкурс комиссиясе әгъзалары: 

6.5.1. конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу 

турында беркетмәләр, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу беркетмәләре, 

конкурс тәкъдимнәре булган конвертларны ачу беркетмәләре, конкурс 

тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү беркетмәләре, конкурсны үткәрү нәтиҗәләре 

турында беркетмәләр имзаланалар; 

6.5.2. конкурста җиңүчене билгеләүдә, шул исәптән фикер алышу һәм тавыш 

бирү юлы белән дә катнашалар; 

6.5.3. концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары, 

муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешүләр төзү тәртибе турындагы Нигезләмә, концессион килешү 

төзү турындагы карар, әлеге Нигезләмә һәм Конкурс документлары нигезендә 

башка гамәлләрне һәм формальлекне гамәлгә ашыра. 

6.6. Конкурс комиссиясе рәисе: 

6.6.1. конкурс комиссиясе эше белән гомуми җитәкчелек итә һәм концессион 

килешүләр турында Россия Федерациясе законнары, муниципаль милек 

объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында концессион килешүләр 

төзү тәртибе турындагы Нигезләмә, концессион килешү, әлеге Нигезләмә һәм 

конкурс документларын төзү турындагы карарларның 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. конкурс комиссиясе утырышын ача һәм алып бара, тәнәфес игълан 

итә; 

6.6.4. конкурс комиссиясе составы игълан итә; 

6.6.5. конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачуны, 

конкурс тәкъдимнәре салынган конвертларны ачуны гамәлгә ашыручы конкурс 

комиссиясе әгъзасын билгели; 

6.6.6. 115-ФЗ номерлы Закон нигезендә конкурста катнашуга гаризалар 

салынган конвертларны ачу, конкурс тәкъдимнәре салынган конвертларны ачу 

процедураларында катнашырга тиешле белешмәләр игълан ителә; 

6.6.7. тикшерелә торган мәсьәләләрне карау тәртибен билгели; 

6.6.8 үз инициативасы буенча, Азнакай муниципаль районы Башкарма 

комитеты җитәкчесе кушуы буенча яки Конкурс комиссиясе әгъзасы тәкъдиме 

белән комиссия эшенә экспертларны җәлеп итү мәсьәләсе фикер алышуга чыгара; 

6.6.9. конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу 

турында беркетмәләр, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу беркетмәләре, 

конкурс тәкъдимнәре булган конвертларны ачу беркетмәләре, конкурс 

тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү беркетмәләре, конкурсны үткәрү нәтиҗәләре 

турында беркетмәләр имзалый; 

6.6.10. котировкалар запросын уздыруда җиңүче дип игълан ителә яисә 

беренчел сайлап алуда катнашуга гаризаларны карау нигезендә төзелгән тәэмин 

итүчеләр исемлеген игълан итә; 



6.6.11. концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары, 

муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешүләр төзү тәртибе турындагы Нигезләмә һәм әлеге Нигезләмә 

нигезендә башка гамәлләрне һәм формальлекне гамәлгә ашыра. 

6.7. Конкурс комиссиясе секретаре: 

6.7.1. конкурс комиссиясе утырышларын әзерләүне, кирәкле документларны 

рәсмиләштерүне һәм җибәрүне дә кертеп, конкурс комиссиясе вәкаләтләренә 

караган барлык мәсьәләләр буенча Конкурс комиссиясе әгъзаларына мәгълүмат 

бирүне гамәлгә ашыра, шул исәптән комиссия эшендә катнашучы затларны, 

утырышларны үткәрү вакыты һәм урыны турында алар башланганчы 3 эш 

көненнән дә ким булмаган затларны хәбәр итә һәм конкурс комиссиясе әгъзаларын 

кирәкле материаллар белән тәэмин итә; 

6.7.2. конкурс комиссиясе утырышлары барышында конкурста катнашуга 

гаризалар салынган конвертларны ачу турында беркетмәләр, конкурста 

катнашучыларны алдан сайлап алу беркетмәләре, конкурс тәкъдимнәре булган 

конвертларны ачу беркетмәләре, конкурс тәкъдимнәрен карау һәм бәяләү 

беркетмәләре, конкурсны үткәрү нәтиҗәләре турында беркетмәләр тутыра, шулай 

ук аларга имза сала; 

6.7.3. 115-ФЗ номерлы Федераль закон белән каралган срокларда рәсми 

сайтта конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачу турында 

беркетмәләр, конкурста катнашучыларны алдан сайлап алу беркетмәләре, конкурс 

тәкъдимнәре булган конвертларны ачу беркетмәләре, конкурс тәкъдимнәрен карау 

һәм бәяләү беркетмәләре, конкурсны үткәрү нәтиҗәләре турында беркетмәләр 

урнаштыра; 

6.7.4. концессион килешүләр турында Россия Федерациясе законнары, 

муниципаль милек объектларын төзү һәм (яки) реконструкцияләү турында 

концессион килешүләр төзү тәртибе турындагы Нигезләмә, концессион килешүне 

төзү турындагы карар, әлеге Нигезләмә һәм Конкурс документлары нигезендә 

оештыру-техник характердагы башка гамәлләрне һәм формальлекне гамәлгә 

ашыра. 

7. Конкурс комиссиясе әгъзаларының җаваплылыгы. Конкурс 

комиссиясенең гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять бирү 

7.1. Конкурс комиссиясе әгъзалары Россия Федерациясенең гамәлдәге 

законнары нигезендә җаваплы. 
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