РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Исполнительного комитета
Азнакаевского
муниципального района

Азнакай муниципаль районы
башкарма комитеты

ул. Ленина, д..22, г. Азнакаево, 423330
Тел./факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakay@mail.ru

Ленин урамы, 22 йорт, Азнакай шәһәре, 423330
Тел./ факс (885592) 7-24-71, 7-26-97
E-mail: aznakay@tatar.ru
adm-aznakay@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » август 2019 ел

КАРАР
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Азнакай
муниципаль
районы
Башкарма
комитетының 11.04.2014 ел №57 «Азнакай районы
Башкарма комитетының сатып алулар секторына
аерым вәкаләтләр һәм функцияләр йӛкләү
турында» карарына үзгәрешләр кертү турында
(10.05.2017 №119; 23.08.2018 №179; 02.04.2019
№80 карарлар редакциясендә)
Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турындагы
Федераль закон үзгәрешләренә бәйле рәвештә, карар бирә:
1.Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының 11.04.2014 ел №57
«Азнакай районы Башкарма комитетының сатып алулар секторына аерым
вәкаләтләр һәм функцияләр йӛкләү турында» карарына (10.05.2017 №119;
23.08.2018 №179;
02.04.2019 №80 карарлар редакциясендә) түбәндәге
үзгәрешләрне кертергә:
1.1. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр сатып алу ӛлкәсендә тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган
беләнүзара хезмәттәшлек итү Тәртибен, яңа редакциядә, № 1 кушымта нигезендә
расларга.
1.2. 2 бүлекне яңа редакциядә бәян итәргә:
«2.1. Сатып алуларны планлаштыру заказчылар тарафыннан планграфикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару юлы белән гамәлгә ашырыла.
План-графикларда каралмаган сатып алулар гамәлгә ашырыла алмый.
2.2. План-графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару сатып алулар
ӛлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә гамәлгә ашырыла.
2.3. План-график заказчы тарафыннан чираттагы финанс елына һәм план
чорына җирле бюджет турында муниципаль хокукый актның гамәлдә булу
срогына, РФ Бюджет кодексы нигезләмәләрен исәпкә алып, РФ бюджет
системасы бюджетлары проектларын тӛзү һәм карау барышында тӛзелә һәм,
Россия Федерациясе законнары нигезендә йӛкләмәләрне кабул итүгә һәм (яисә)
үтәүгә акчалата чагылышта хокуклар алынганнан соң, ул ун эш кӛне эчендә,
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Россия Федерациясе законнары нигезендә финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын
раслаганнан соң раслана.
2.4. План-графикка үзгәрешләр кертү законнарда каралган очракларда
гамәлгә ашырыла.
2.5. Заказчылар план-графикны эшлиләр һәм формалаштыралар, урнаштыру
вакыты буенча план-графикка үзгәрешләр кертү ӛчен үзгәрешләр әзерлиләр,
раслаганнан соң 3 (ӛч) эш кӛне эчендә план-графикны урнаштыралар, яисә сатып
алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында дӛге
кулланып план-графикны үзгәртәләр.
2.6. Заказ бирүче мәгълүмат һәм график планының сатып алулар ӛлкәсендә
бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштырылган таләпләренә
туры килүе ӛчен җавап тота.».
1.3. 3 бүлекнең 3.1.7 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«3.1.7. Вәкаләтле органга сатып алулар планы, план-график, контрактның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, контракт бәясе, бердәнбер тәэминатчы
(подрядчы, башкаручы) белән тӛзелә торган контракт бәясе, товар, эш, хезмәт
күрсәтү берәмлекләренең башлангыч суммасы, шул исәптән, контрактның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләүдә күрсәтелгән белешмәләрнең методын
һәм тулылыгын куллану, бердәнбер тәэминатчы (подрядчы, башкаручы) белән
тӛзелә торган контракт бәясе, товар, эш, хезмәт күрсәтү бәяләренең башлангыч
суммасын, сатып алу объектының тасвирламасы (функциональ, техник һәм
сыйфат характеристикалары, эксплуатация характеристикалары), сатып алуларда
катнашучыларга карата таләпләр, муниципаль контракт шул исәптән контракт
шартларын билгеләү.».
1.4. 5 бүлекнең 5.1. пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:
«5.1. Сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турындагы закон нигезендә
һәм сатып алуларның расланган план-графигы нигезендә, тәэминатчыны
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы турында карар кабул итәләр,
гаризалар белән раслыйлар: техник бирем, эшләрне башкарганда кулланыла
торган материаллар турында мәгълүмат (эшләрне башкаруга сатып алу
очрагында), башлангыч (максималь) бәяне нигезләү, муниципаль контракт
проекты һәм банк реквизитлары (контрактны үтәүне тәэмин итү ӛчен).».
2. Әлеге карарның 1.2.- 1.4. пунктларына кертерлгән үзгәрешләр 2019
елның 1 октябреннән үз кӛченә керә.
3. Әлеге карарны «Татарстан Республикасы Хокукый мәгълүматның рәсми
порталында» : http://pravo.tatarstan.ru веб-адрес буенча бастырып чыгарырга һәм
Азнакай муниципаль районының рәсми сайтында Интернет - мәгълүматтелекоммуникация челтәрендә: http//aznakayevo.tatar.ru. веб-адресы буенча
урнаштырырга.
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Азнакай муниципаль
районы Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад һәм финанслар буенча
урынбасары Г. Г. Сӛләймановага йӛкләргә.

Җитәкче

А.Х. Шәмсетдинов
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Азнакай муниципаль районы
Башкарма комитеты карарына
кушымта №1
«____» __________2019 №________

Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә тәэминатчыларны (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган
белән заказчыларның үзара хезмәттәшлек итү
ТӘРТИБЕ
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге тәртип «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында»
2013 елның 5 апрелендәге 44 – ФЗ номерлы федераль закон (алга таба-Федераль закон),
Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Азнакай муниципаль районы
Советының һәм Башкарма комитетының башка норматив документлары нигезендә
эшләнде, Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы муниципаль
ихтыяҗлары ӛчен сатып алуларны гамәлгә ашыруның бердәм кагыйдәләрен билгели.
1.2. Әлеге Тәртип Азнакай муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын
тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу максатында, вәкаләтле
орган - Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының (Татарстан Республикасы
Азнакай муниципаль районы Башкарма комитетының сатып алулар секторы аша)
заказчылар белән, тиешле заказчылар ӛчен тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләгәндә, кӛндәшлекле ысуллар белән хезмәттәшлек итү
механизмнарын билгели.
1.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
заказчылары һәм Азнакай муниципаль районының муниципаль бюджет
учреждениеләре, Россия Федерациясе бюджет системасы бюджетларыннан бирелгән
субсидияләр һәм федераль закон нигезендә башка чаралар хисабына сатып алуларны
гамәлгә ашыручы муниципаль унитар предприятиеләр Федераль закон нигезендә әлеге
Нигезләмәдә заказ бирүчеләр булып тора.
1.4. Вәкаләтле орган һәм заказчылар сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы
турында мәгълүматның ачыклыгы, Ачыклыгы, Ачыклыгы, сатып алулар ӛлкәсендә
контракт
системасы,
заказчыларның
профессиональлеге,
инновацияләрне
стимуллаштыру, сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасының бердәмлеге,
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итүнең нәтиҗәлелеге, сатып алуларны гамәлгә
ашыруның нәтиҗәлелеге ӛчен җаваплылык принципларына нигезләнеп хезмәттәшлек
итәләр.
1.5. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган терминнар:
Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү - 2013 елның 5 апрелендәге
44-ФЗ номерлы федераль закон белән билгеләнгән тәртиптә, муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү ӛчен товар, эш, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу турында хәбәр
урнаштырудан башлап йә 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда
билгеләнгән очракларда, тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләүдә катнашырга чакыру юлланган һәм контракт тӛзү белән тәмамланып килә.;
Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товар сатып алу, эшләр башкару,
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хезмәтләр күрсәтү (алга таба - сатып алу) - муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итүгә
юнәлдерелгән һәм 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда
билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла торган гамәлләр җыелмасы. Сатып алу
тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдән башлана һәм йӛкләмәләрне
үтәү белән, контракт яклар тарафыннан тӛгәлләнә. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы федераль закон нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәр
урнаштыру яки чакыруны тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә
катнашырга җибәрү каралмаган очракта, сатып алу контракт тӛзүдән башлана һәм яклар
тарафыннан контракт йӛкләмәләрен үтәү белән тәмамлана;
Сатып алу катнашучысы-юридик зат, аның оештыру - хокукый формасына, милек
рәвешенә, урнашу урынына һәм килеп чыгу урынына бәйсез рәвештә, теркәлү урыны
булып дәүләт яисә Россия Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3
пунктының 1 пунктчасы нигезендә расланган Салым салуның ташламалы салым
режимын бирә торган һәм (яисә) юридик затларга (алга таба-офшор компаниясе) карата
финанс операцияләре (офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә
тотмый торган дәүләт һәм территорияләр исемлегенә кертелгән юридик зат (алга табаофшор компаниясе);
Муниципаль заказчы - муниципаль берәмлек исеменнән эшләүче муниципаль
орган яисә муниципаль казна учреждениесе, муниципаль берәмлек исеменнән Россия
Федерациясе Бюджет законнары нигезендә бюджет йӛкләмәләрен кабул итәргә
вәкаләтле һәм сатып алуларны гамәлгә ашыручы;
Заказ бирүче-муниципаль заказчы йә 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 15 статьясындагы 1 һәм 2.1 ӛлешләре нигезендә бюджет
учреждениесе, сатып алуны гамәлгә ашыручы муниципаль унитар предприятиеләр;
Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гариза - заказчылар
тарафыннан № 1 кушымтасы нигезендә, сатып алу планнары, сатып алуларның планграфиклары нигезендә әлеге тәртипкә ярашлы рәвештә формалаштырыла торган һәм
Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгели башлау ӛчен нигез
булып тора торган документ);
Муниципаль контракт - муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен муниципаль
заказчы исеменнән тӛзелгән шартнамә;
Сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасы (алга таба - бердәм
мәгълүмат системасы) - 5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Федераль законның 4 статьясындагы 3
ӛлешендә күрсәтелгән һәм мондый мәгълүматны формалаштыруны, эшкәртүне,
саклауны тәэмин итә торган мәгълүмат, Мәгълүмати технологияләр һәм техник чаралар
базаларында булган, шулай ук "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге
бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтыннан файдаланып аны бирү (алга таба рәсми сайт);
Вәкаләтле орган-казна учреждениесе 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Федераль законның
26 статьясында каралган вәкаләтләр йӛкләнгән Муниципаль орган.
Сатып алуларның җыелма еллык күләме-сатып алуларның заказчысы тарафыннан
2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә сатып алуларны
гамәлгә ашыру ӛчен финанс ягыннан тәэмин итүнең, шул исәптән күрсәтелгән финанс
елы башланганчыга кадәр тӛзелгән һәм күрсәтелгән финанс елында түләнергә тиешле
контрактларны түләү ӛчен финанс ягыннан тәэмин итүнең тиешле гомуми күләме.
«Банк гарантиясе» тӛшенчәсе Россия Федерациясе Граждан кодексында
күрсәтелгән мәгънәдә кулланыла.
1.6. Бюджет акчаларын алучыларга (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
вәкаләтләрен тапшырган очракта, тармак, функциональ һәм территориаль органнар
вәкаләтле органга вәкаләтләрне тапшыру турында шартнамә (килешү) һәм бюджет
учреждениесе реквизитларын бирергә тиеш.
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2. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының муниципаль
ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуны
планлаштырганда һәм формалаштырганда вәкаләтле орган һәм заказчыларның
үзара хезмәттәшлеге
2.1. Сатып алуларны планлаштыру заказчылар тарафыннан сатып алулар
планнарын һәм план-графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару юлы белән
гамәлгә ашырыла.
2.2. Сатып алулар планы заказчы тарафыннан дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу
ӛлкәсендә контракт системасы турында законда каралган тәртиптә һәм срокларда тӛзелә
һәм раслана (алга таба – сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнар).
2.3. Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы ихтыяҗларын тәэмин
итү ӛчен сатып алу планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару тәртибе, Россия
Федерациясе Хӛкүмәте билгеләгән таләпләрне исәпкә алып, Татарстан Республикасы
Хӛкүмәте тарафыннан билгеләнә.
2.4. Заказчылар сатып алулар планын әзерлиләр һәм формалаштыралар,
урнаштыру вакыты нигезендә сатып алулар планына үзгәрешләр кертәләр, расланганнан
соң 3 (ӛч) эш кӛне эчендә сатып алулар планын урнаштыралар, яисә сатып алулар
ӛлкәсендә региональ мәгълүмат системасын кулланып, Татарстан Республикасы дәүләт
һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү ӛчен хезмәт күрсәтүләрне (алга таба – РИС)
сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында (алга таба ЕИС) сатып алулар планын формалаштырганда сатып алуларның нигезләнешен тәэмин
итәләр.
2.5. Сатып алу планнары нигезендә заказчылар тарафыннан план-графиклар
тӛзелә.
План-графикларда финанс елына Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алу исемлеге бар.
2.6. План-графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару сатып алулар
ӛлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә гамәлгә ашырыла.
2.7. План-график ел саен чираттагы финанс елына сатып алулар планы нигезендә
эшләнә һәм заказчы тарафыннан, йӛкләмәләрне кабул итүгә һәм (яки) үтәүгә акчалата
чагылыштагы хокук күләме алганнан соң, яисә Россия Федерациясе законнары
нигезендә финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын раслаганнан соң, ун эш кӛне эчендә
раслана.
2.8. План-графикка үзгәрешләр кертү законнарда каралган очракларда гамәлгә
ашырыла.
2.9. Заказчылар план-графикны эшлиләр һәм формалаштыралар, урнаштыру
вакыты буенча план-графикка үзгәрешләр кертү ӛчен үзгәрешләр әзерлиләр,
раслаганнан соң 3 (ӛч) эш кӛне эчендә план-графикны урнаштыралар, яисә сатып алулар
ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында дӛге кулланып планграфикны үзгәртәләр.
2.10. Сатып алулар планының һәм графикның сатып алулар ӛлкәсендә бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштырылган планының туры килүе һәм
мәгълүмат ӛчен заказ бирүче җаваплы.
3. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
вәкаләтле орган функцияләре)
3.1. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
максатларында вәкаләтле орган түбәндәге функцияләрне башкара:
5

3.1.1. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ӛчен заказ
бирүчеләрдән гаризалар кабул итә.
- әлеге Тәртиптә билгеләнгән формага туры килү-килмәүне тикшерә.
3.1.2. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ӛчен
кирәкле мәгълүматны һәм документларны сорый һәм заказ бирүчеләрдән ала.
Вәкаләтле орган, аларны бетерү ӛчен кире кайтару сәбәпләрен күрсәтеп, заказ
бирүчегә эшләп бетерү ӛчен гаризаны кире кайтара. Тәэминатчыны (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләүгә гаризаны кире кайтару ӛчен нигез булып тора:
- тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ӛчен бирелгән гаризаның
әлеге Тәртиптә билгеләнгән формада туры килмәве;;
- составында әлеге Тәртиптә билгеләнгән документларны (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү ӛчен гариза тапшырмау;;
- бирелгән документларда күрсәтелгән мәгълүматларның туры килмәвен, ә атап
әйткәндә, бирелгән документларда күрсәтелгән белешмәләр арасында каршылыклар
булуын ачыклау.
3.1.3. Заказчылар сатып алу срокларын бозган ӛчен документларны тиешенчә һәм
вакытында рәсмиләштермәгән ӛчен җаваплы.
3.1.4. Вәкаләтле орган заказчы тарафыннан документларны кире кайтару турында
гариза килгән очракта заказчыга документларны кире кайтара.
3.1.5. Заказчы тарафыннан сатып алу турында документлар расланганнан соң,
вәкаләтле орган Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ӛчен
2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган процедураларны
башкара):
- сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында сатып
алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәрнамәләр әзерләүне һәм урнаштыруны гамәлгә
ашыра;
- сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында сатып
алулар турында документлар урнаштыруны гамәлгә ашыра;
- заказ бирүчедән, тәкъдимнәр соратуын үткәрүдән тыш, тәэминатчы (подрядчы,
башкаручы) билгеләмәсен юкка чыгару турында мӛрәҗәгать алынганда, сатып алулар
ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында, 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ
Федераль законда билгеләнгән тәртиптә, товар җибәрүченең (подрядчы, башкаручының)
билгеләмәсен юкка чыгару турында хәбәр урнаштыра;
- заказчыдан сатып алуларга үзгәрешләр кертү турында мӛрәҗәгать алынганда,
тәкъдимнәр соратуын үткәрүдән тыш, сатып алу турында документациягә һәм
хәбәрнамәгә үзгәрешләр кертә һәм әлеге мәгълүматны сатып алулар ӛлкәсендә бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
Федераль законда билгеләнгән тәртиптә урнаштыра.;
- заказчыга, аның кергән кӛнне, сатып алу турында документларның
нигезләмәләрен аңлату турында сатып алу катнашучысының үтенечен җибәрә;
- заказчы тәкъдим иткән мәгълүмат нигезендә сатып алу турында документлар
нигезләмәләренә аңлатмалар әзерли һәм аларны сатып алулар ӛлкәсендә бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
Федераль законда билгеләнгән тәртиптә урнаштыра;
- электрон мәйданчык операторыннан сатып алуда катнашу ӛчен гариза ала,
гаризаларда булган мәгълүматларның конфиденциальлеген тәэмин итә;
3.1.6. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия эшчәнлеген
оештыру-техник яктан тәэмин итүне гамәлгә ашыра;:
- Бердәм комиссия рәисе кушуы буенча бердәм комиссия әгъзаларына хәбәрнамә
һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
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сатып алу ӛчен документлар белән билгеләнгән Бердәм комиссия утырышының урыны,
датасы һәм вакыты турында хәбәр итә.
- секторга кул куелган беркетмәләрне Россия Федерациясе законнарында һәм
районның муниципаль хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә электрон
мәйданчыкта (zakazrf) һәм сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә;;
- сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия тарафыннан товар
җибәрүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын үткәрү барышында
тӛзелгән Бердәм комиссия беркетмәләренең күчермәләрен заказчы адресына җибәрә.
3.1.7. Вәкаләтле органга сатып алулар планы, план-график, контрактның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, контракт бәясе, бердәнбер тәэминатчы
(подрядчы, башкаручы) белән тӛзелә торган контракт бәясе, товар, эш, хезмәт күрсәтү
берәмлекләренең башлангыч суммасы, шул исәптән, контрактның башлангыч
(максималь) бәясен нигезләүдә күрсәтелгән белешмәләрнең методын һәм тулылыгын
куллану, бердәнбер тәэминатчы (подрядчы, башкаручы) белән тӛзелә торган контракт
бәясе, товар, эш, хезмәт күрсәтү бәяләренең башлангыч суммасын, сатып алу
объектының тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфат характеристикалары,
эксплуатация характеристикалары), сатып алуларда катнашучыларга карата таләпләр,
муниципаль контракт шул исәптән контракт шартларын билгеләү.
3.1.8. Вәкаләтле орган бер үк товарларга, эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә ихтыяҗ
булганда уртак, үзәкләштерелгән конкурслар яки аукционнар үткәрүгә вәкаләтләр бирә.
3.1.9. Сатып алу процедураларын үткәрү барышында тӛзелгән документларны ӛч
ел дәвамында саклауны гамәлгә ашыра.
4. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
заказчыларның функцияләре)
4.1. Заказчылар Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
максатларында түбәндәге функцияләрне гамәлгә ашыралар::
4.1.1. Вәкаләтле орган тарафыннан билгеләнгән форма буенча Тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыны) билгеләүгә заказ бирүче җитәкчесе тарафыннан
вәкаләтле органга расланган гаризаларны әзерлиләр һәм җибәрәләр.
4.1.2. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүгә
вәкаләтле орган тарафыннан тапшырылган гаризалар буенча кисәтүләрне бетерәләр,
әлеге Нигезләмәдә каралган срокларда тиешле мәгълүматны җибәрәләр.
4.1.3. Финанс органында (Азнакай муниципаль районында Татарстан
Республикасының ТОДК) бюджет йӛкләмәләре лимитлары булу-булмауга (подрядчы,
башкаручыны) билгеләү ӛчен гаризаларны килештерәләр.
4.1.4. Сатып алу объектын тасвирлаганда сатып алулар ӛлкәсендә законнарда
билгеләнгән сатып алу объектын тасвирлау кагыйдәләре нигезендә Товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алуларга карата таләпләр билгеләнә.
4.1.5. Сатып алулар ӛлкәсендәге законнар нигезендә Тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысулын билгелиләр.
4.1.6. Контрактның башлангыч (максималь) бәясен, сатып алуны гамәлгә ашыру
ӛчен товар берәмлекләренең, Эш, хезмәт күрсәтүләрнең башлангыч суммасын билгели
һәм нигезли.
4.1.7. Сатып алуларда катнашучыларга карата законнар нигезендә таләпләр
билгели.
4.1.8. Җинаять-башкарма системасы учреждениеләре һәм предприятиеләре,
инвалидлар оешмалары ӛчен ӛстенлекләр һәм аларның сатып алулар ӛлкәсендәге
законнар нигезендә алар тәкъдим иткән контракт бәясенә карата күләме бирә.
7

4.1.9. Кече эшкуарлык субъектларыннан, сатып алулар ӛлкәсендә закон
таләпләрен исәпкә алып, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан
сатып алуларны гамәлгә ашыру кирәклеген билгелиләр.
4.1.10. Сатып алулар турында Россия Федерациясе законнары нигезендә товар
җибәрүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә катнашуны чикләү турында
карарлар кабул итәләр, тиешле чикләүнең сәбәпләрен нигезләү Тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүне гамәлгә ашыру ӛчен Гариза
формасында күрсәтелә.
4.1.11. Конкурста катнашуга гаризаларны бәяләү ӛчен куллану максатларында
аларның әһәмиятен бәяләү критерийларын һәм зурлыкларын билгелиләр.
4.1.12. Сатып алуларны гамәлгә ашыру ӛчен муниципаль контрактлар
проектларын әзерлиләр.
4.1.13. Сатып алулар ӛлкәсендәге законнар нигезендә Тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүдә катнашу ӛчен гаризаны тәэмин итүгә
карата таләпләр куела.
4.1.14. Сатып алулар ӛлкәсендәге законнар нигезендә контрактның үтәлешен
тәэмин итүгә карата күләмне, тәкъдим итү тәртибен һәм таләпләрне билгели.
4.1.15. Сатып алуны гамәлгә ашыру турында документларны раслыйлар.
4.1.16. Сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү процедурасын юкка чыгару турында Карар кабул ителгән очракта, вәкаләтле
органга җибәрәләр.
4.1.17. Сатып алу шартларын үзгәртү турында карар кабул ителгән очракта, сатып
алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм
срокта кертелгән үзгәрешләр белән сатып алу турында документацияне һәм
хәбәрнамәне вәкаләтле органга җибәрәләр.
4.1.18. Вәкаләтле органга сатып алу турында документларның нигезләмәләрен
аңлатуны әзерләү ӛчен кирәкле мәгълүматны тапшыралар. Әлеге мәгълүмат сатып алу
катнашучысының соравы алынганнан соң 1 (бер) эш кӛне эчендә вәкаләтле органга
басма һәм электрон рәвештә җибәрелә.
4.1.19. Контрактны үтәүне тәэмин итү сыйфатында кергән акчаларны кире
кайтаралар, әгәр сатып алу турында документларда контрактны үтәүне тәэмин итү
сыйфатында акча кертү таләбе билгеләнсә.
4.1.20. Контрактны үтәүне тәэмин итү сыйфатында кергән банк гарантиясен
карауны, банк гарантиясен кабул итү яисә кабул итүдән баш тарту турында карар кабул
итүне, банк гарантиясен биргән затка банк гарантиясен кабул итүдән баш тарту
турында, баш тарту ӛчен нигез булган сәбәпләрне күрсәтеп хәбәр итүне гамәлгә
ашыралар.
4.1.21. Ул, контрактның бердәм мәгълүмат системасын кулланып, контракт
проектына, сатып алу турында документларга яки хәбәрнамәләргә кушымта итеп бирелә
торган, контракт бәясе (2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның
83.2 статьясындагы 2.1 ӛлешеннән тыш) кертү юлы белән тӛзелә, аның белән контракт
тӛзелә торган, шулай ук товар (товар билгесе һәм (яки) товарның конкрет күрсәткечләре
турында мәгълүматны, товарның 54.4 статьясындагы 4 ӛлешенең 2 пунктында, 2013
елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның гаризада күрсәтелгән 83.1
номерлы Федераль законда катнашучының электрон процедурада ахыргы тәкъдимендә.
4.1.1.1.1. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 22
статьясындагы 24 ӛлешендә каралган очракта, сатып алулар ӛлкәсендә бердәм
мәгълүмат системасын кулланып, контракт проектына контракт бәясе, товар, эш, хезмәт
күрсәтү берәмлеге бәясенең максималь әһәмияте кертелә. Шул ук вакытта товар, эш,
хезмәт күрсәтү берәмлеге бәясе сатып алуны гамәлгә ашыру турында хәбәрнамәдә
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күрсәтелгән берәмлекләрнең башлангыч бәясен киметү, товар, эш, хезмәт күрсәтү
берәмлекләренең башлангыч суммасын (контракт тӛзелә) киметү юлы белән билгеләнә.
4.1.22.Сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокта бердәм мәгълүмат системасында һәм электрон
мәйданда, Бердәм мәгълүмат системасын кулланып, заказчы исеменнән эш итәргә
хокуклы затның кӛчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган
контракт урнаштырырга тиеш.
4.1.23. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия утырышларында
катнашалар.
4.2. Заказчы 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган
бердәнбер тәэминатчыдан (подрядчы, башкаручыдан) сатып алуны гамәлгә ашыруга
контрактлар тӛзүне мӛстәкыйль башкара.
4.3. Контрактлар шартлары нигезендә муниципаль контрактларның үтәлешенә
мониторинг һәм контрольне гамәлгә ашыралар.
4.4. Үткәрелгән сатулар нәтиҗәләре буенча тӛзелгән контрактлар реестрын алып
бару турында мәгълүматны бердәнбер тәэмин итүчеләр белән контракт тӛзелгән кӛннән
алып 3 (ӛч) эш кӛненнән дә соңга калмыйча, заказчының контрактлар реестры нигезендә
тӛзелгән, үзгәрешләр, үтәлеш, ӛзелү һәм ӛзелү кӛненнән дә соңга калмыйча
тапшыралар.
4.5. Квартал саен хисап кварталыннан соң килүче айның 3 числосына кадәр сатып
алулар турында мәгълүмат бирәләр.
4.6. Үткәрелгән торглар нәтиҗәләре буенча тӛзелгән контрактлар реестрын алып
бара.
4.7. Вакытында сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда тӛзелгән контрактлар турында мәгълүматларны сатып алулар ӛлкәсендә
бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында бастырырга җибәрәләр һәм
формалаштыралар. Контракт системасы турындагы закон нигезендә контракт
шартларына үзгәрешләр кертелгән очракта, заказчылар сатып алулар ӛлкәсендә бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы
турында законда каралган һәм контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән мәгълүматны
урнаштыруга җибәрәләр. Контрактны үтәү, контрактны ӛзү, куелган товарны кабул итү,
заказчылар тарафыннан күрсәтелгән хезмәтләргә кабул итү, контрактны ӛзү буенча
мәгълүмат шулай ук сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнар
белән күрсәтелгән срокта сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында бастыруга җибәрелә
4.8. Ел йомгаклары буенча кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалардан һәм хисап елыннан соң килә торган елның 1
апреленә кадәр сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми
сайтында урнаштыралар.
4.9. Заказчылар товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуларның
ӛзлексез һәм нәтиҗәлелеген арттыру максатларында уртак, үзәкләштерелгән конкурслар
һәм аукционнар үткәрергә хокуклы.
4.10. Заказчыларның җаваплы затлары (контракт идарәчеләре) дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗлар ӛчен сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында РФ
законнарын үтәү сорауларын карауда катнашалар, кызыксынулар тудыралар һәм товар
белән тәэмин итүчеләрнең (подрядчыларның, башкаручыларның) мӛрәҗәгатен һәм
шикаятьләрен карап тикшерү буенча аңлатмалар бирәләр.
4.11. Боерык белән сатып алу мәсьәләләре буенча контракт идарәчеләрен
(җаваплы затларны) билгелиләр (боерыкның күчермәсен сатып алу секторына бирергә).
4.12. Заказчылар план-графикларның эчтәлегенә карата таләпләрне бозган ӛчен
һәм план-графикларны урнаштыру срокларын бозган ӛчен, Тәэминатчыларны
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(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысулы, контрактның башлангыч
(максималь) бәясен нигезләү, шул исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәясен
нигезләүдә күрсәтелгән белешмәләрнең методын һәм тулылыгын куллану, сатып алу
объектының тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфатлы характеристикалар,
эксплуатация характеристикалары), сатып алуда катнашучыларга карата таләпләр,
контрактның муниципаль контракт проекты, шул исәптән контракт шартларын
билгеләү, контрактларны имзалау срокларын карап тоту һәм бозу, тӛзелгән контрактлар
(үтәү, үзгәртү һәм ӛзү), куелган товарны кабул итү, башкарылган эш, күрсәтелгән
хезмәт, кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмалардан сатып алулар күләме турында хисап бирү.
4.13. Уртак конкурслар һәм аукционнар үткәргәндә заказчыларның, вәкаләтле
органның хокуклары, бурычлары һәм җаваплылыгы, уртак конкурслар һәм аукционнар
үткәрү тәртибе яклар килешүе белән билгеләнә.
4.14. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын үткәрү
барышында законнар нигезендә тӛзелгән документларны саклауны гамәлгә ашыралар.
5. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
вәкаләтле орган һәм заказчыларның үзара хезмәттәшлеге
5.1. Сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турындагы закон нигезендә һәм
сатып алуларның расланган план-графигы нигезендә, сатып алуларны тормышка ашыру,
тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы турында Карар кабул
итәләр һәм гариза белән раслыйлар: техник бирем, эш башкарганда кулланыла торган
материаллар турында мәгълүмат (эшләрне башкаруга сатып алу очрагында), башлангыч
(максималь) бәяне нигезләү, муниципаль контракт проекты һәм банк реквизитлары
(контрактны үтәүне тәэмин итү ӛчен) кушымталар белән.
5.1.1. Заказчылар, тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ӛчен,
заказ бирүченең җитәкчесе тарафыннан расланган заказчыны (подрядчыны,
башкаручыны) язмача һәм дӛге кулланып, билгеләү ӛчен гариза формалаштыралар һәм
Вәкаләтле органга җибәрәләр.
Гаризаны формалаштырганда позицияләр товарлар белешмәсеннән җыела, товар
позициясенең торышы ӛчен заказчы Җаваплы (исеме, бәясе, ОКДП2 яки КТРУ һ.б.).
5.1.2. Муниципаль заказчылар ӛчен товар җибәрүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү ӛчен гариза формасы әлеге Тәртипкә 1 нче кушымтада
урнаштырылган.
5.1.3. План-графикка туры килү, тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү ысулы, контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, шул исәптән
контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләүдә күрсәтелгән белешмәләрнең
методын һәм тулылыгын куллану, сатып алу объектының тасвирламасы (функциональ,
техник һәм сыйфат характеристикалары, эксплуатация характеристикалары), вәкаләтле
органга язма рәвештә һәм электрон документ формасында бирелгән муниципаль
контракт проектында катнашучыларга карата таләпләр заказчы җавап бирә.
5.1.4. Бер үк вакытта, дӛге кулланып, үзенең гаризасын формалаштырганда,
заказчы Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысулын
билгели, әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасына ярашлы рәвештә тәэминатчыны
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гариза формалаштыра һәм аны вәкаләтле
органга (кәгазьдә һәм электрон рәвештә дӛге кулланып) тапшыра. Тәэминатчыны
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гаризада мәҗбүри тәртиптә әлеге Тәртипнең 1
нче кушымтасында күрсәтелгән белешмәләр һәм реквизитлар булырга тиеш.
Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гариза вәкаләтле орган белән
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үзара хезмәттәшлек ӛчен җаваплы зат (контракт идарәчесе) тарафыннан вәкаләтле
органга тапшырыла.
5.1.5. Заказчы тарафыннан формалаштырылган гариза вәкаләтле органга (сатып
алу секторы) хәбәр итү формалаштыру ӛчен җибәрелә.
5.1.6. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гаризада әлеге
Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә мәгълүмат булырга тиеш.
5.1.7. Заказчы вәкаләтле органга тапшырылучы гаризаны (подрядчы, башкаручы)
мәҗбүри рәвештә түбәндәге документларны тапшыра:
1) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) белән расланган техник бирем);
2) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат тарафыннан расланган эшләрне башкарганда
(эшләрне башкаруга сатып алу очрагында) кулланыла торган материаллар турында
белешмәләр);
3) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) белән расланган контрактның башлангыч
(максималь) бәясен нигезләү);
4) заказчының җаваплы заты тарафыннан расланган муниципаль контракт
проекты.
Гаризаның тулы һәм нигезләнгән булуы, контрактның башлангыч (максималь)
бәясен нигезләү, муниципаль контракт проекты, техник нормаларга һәм техник бирем
кагыйдәләренә туры килү, шулай ук сатып алулар ӛлкәсендә катнашучыларга
билгеләнгән таләпләргә җавап бирә заказ бирүче.
5.1.8. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә гариза вәкаләтле
орган белән үзара хезмәттәшлек ӛчен җаваплы зат (контракт идарәчесе) тарафыннан
вәкаләтле органга тапшырыла.
5.1.9. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ӛчен вәкаләтле
органга җибәрелә торган гариза булырга тиеш:
- заказчы җитәкчесе (җаваплы зат);
- агымдагы елның бюджет йӛкләмәләре лимитлары белән тулы күләмдә тәэмин
ителгән;
- сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турындагы закон таләпләре
нигезендә кирәкле документлар һәм кушымталар расланды.
5.2. Вәкаләтле орган заказ бирүчеләрдән товар җибәрүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләүгә, әлеге Тәртиптә билгеләнгән гаризаның туры килү-килмәвен,
аларны алганнан соң 1-нче эш кӛне эчендә, тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләүгә бирелгән гаризаларны карый һәм түбәндәге карарларның берсен кабул итә:
5.2.1. Заказчыларга, әлеге Тәртиптә билгеләнгән гаризаның тәэминатчыны
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә бирелгән гаризага туры килмәгән очракта,
әлеге Тәртиптә билгеләнгән документларны составында тапшырмау, тапшырылган
документларда күрсәтелгән белешмәләрнең Россия Федерациясе законнары һәм дәүләт
һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне
сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында башка норматив-хокукый актлар
таләпләренә туры килмәвен ачыклау, әлеге Тәртиптә күрсәтелгән белешмәләр арасында
каршылыклар
булу
очрагында,
товар
җибәрүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү процедурасын
5.2.2. Дӛге кулланып алынган заказчының гаризасын кабул итә һәм килештереп,
Татарстан Республикасы Казначылык департаментының Азнакай муниципаль
районындагы территориаль бүлекчәсенә финанс экспертизасы һәм тӛзелеш
экспертизасына җибәрә.
5.3. Вәкаләтле орган кисәтүләрен исәпкә алып, Заявка заказчы тарафыннан кабат
тапшырыла. Вәкаләтле органга кабат тапшырылган документлар әлеге Тәртиптә
билгеләнгән тәртиптә карала.
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5.4. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү барышында вәкаләтле
орган заказчы (подрядчы, башкаручыны) билгеләү турындагы гаризасын, сатып алу
турындагы документларны һәм хәбәрнамәләрне, сатып алу турында документларга һәм
документларга кертелгән үзгәрешләрне, сатып алу турында документларның
нигезләмәләрен аңлатуны, сатып алуларны башкарганда бердәм комиссия тарафыннан
тӛзелгән беркетмәләрне һәм тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә
бәйле башка документларны үз эченә алган товар җибәрүчене (подрядчы,
башкаручыны) билгеләү турында эшне оештыра.
5.5. Заказ бирүченең җитәкчесе (җаваплы зат) сатып алу турында документларны
раслый һәм Вәкаләтле органга тапшыра.
5.6. Раслау мизгеленнән башлап, сатып алу турында документларда булган
мәгълүматны карап тоту һәм дӛреслеге ӛчен заказ бирүче җитәкчесе бӛтен
җаваплылыкны үз ӛстенә ала.
5.7. Заказчы тарафыннан сатып алу турында документлар расланганнан соң,
вәкаләтле орган сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда
билгеләнгән
тәртиптә
һәм
срокларда
Тәэминатчыларны
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашыра.
5.8. Сатып алу турында документациягә үзгәрешләр кертү кирәк булган очракта,
заказчы вәкаләтле органга сатып алу турындагы документациягә язма рәвештә сатып
алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм
срокларда үзгәрешләр җибәрә.
5.9. Вәкаләтле орган ике кӛн эчендә (котировкалар запросын үткәрү турында
хәбәрнамәгә үзгәрешләр кертү кирәк булган очракта) заказчының әлеге Нигезләмәнең
5.8 пунктында күрсәтелгән үзгәрешләр кертү турында мӛрәҗәгате алынганнан соң,
сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтына сатып алулар
турында документациягә тиешле үзгәрешләр кертү турында законда сатып алулар
ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
мәгълүмат җибәрә.
5.10. Кирәк булганда, тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
процедурасын юкка чыгару зарурилыгы булганда, заказчы вәкаләтле органга сатып
алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм
срокларда тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүне юкка чыгару
турында тиешле мәгълүматны язмача җибәрә.
Вәкаләтле орган заказчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын
юкка чыгару турында мәгълүмат алган кӛннән бер кӛн эчендә (тәкъдимнәр соратуны
үткәрүдән тыш) сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми
сайтына сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда билгеләнгән
тәртиптә һәм срокларда тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
процедурасын юкка чыгару турында мәгълүмат җибәрә.
5.11. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасы дип
танылган очракта, заказчы тиешле процедураларны үткәрү турында 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә карар кабул итә.
5.12. Вәкаләтле орган сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында
законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда тәэмин итә.
6. Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу барышында заказчылар
эшчәнлеген методик яктан тәэмин итү
6.1. Вәкаләтле орган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районының
заказчыларына товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу барышында барлыкка
килә торган мәсьәләләр буенча методик ярдәм күрсәтә.
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6.2. Вәкаләтле орган вәкаләтле орган вәкаләтле орган вәкаләтенә кергән Татарстан
Республикасы Азнакай муниципаль районы заказчылары тарафыннан сатып алулар
мәсьәләләре буенча норматив-хокукый актлар һәм методик документлар әзерли һәм
кертә.
7. Контрактлар төзү һәм теркәү, контрактларны рәсмиләштерү һәм үтәүне
контрольдә тоту
7.1. Контрактлар тӛзү:
- - Контракт сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында законда
билгеләнгән срокта, сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәрнамәдә яки
тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә катнашырга чакыруда каралган
шартларда, сатып алу турында документларда, гариза, сатып алу катнашучысының
ахыргы тәкъдимендә заказ бирүчеләр тарафыннан тӛзелә., башкаручы) сатып алу
турында документлар, гариза, ахыргы тәкъдим каралмаган. 2013 елның 5 апрелендәге
44-ФЗ номерлы Федераль законның 22 статьясындагы 24 ӛлешендә каралган очракта
контрактка заказчы гаризалары нигезендә җибәрелә торган товарның күләмен,
башкарыла торган эш күләмен билгеләү тәртибен үз эченә алырга тиеш. (Тәртипнең 7
бүлегендәге 7.1 пунктчасы яңа редакциядә 2019 елның 31 июленнән үз кӛченә керә).
- Электрон процедуралар нәтиҗәләре буенча заказчылар сатып алулар ӛлкәсендә
контракт системасы турындагы законнар нигезендә тӛзелгән кӛчәйтелгән
квалификацияле электрон имза белән контрактларга кул куялар.
- Сатып алуның конкурентлы ысуллары нәтиҗәләре буенча тӛзелә торган
Контракт контракт составында документлар һәм сатып алу турында хәбәр
урнаштырылган контракт проектына туры килергә һәм сатып алуларны башкаруның тӛп
шартларын үз эченә алырга тиеш.
Бердәм мәгълүмат системасында кӛчәйтелгән электрон имза белән имзаланган
контракт урнашканнан бирле контракт тӛзелгән дип санала.
- Контрактны тӛзегәндә һәм үтәгәндә контрактның мӛһим шартларын үзгәртү
рӛхсәт ителми, моңа сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турындагы законнар
нигезендә яклар килешүе буенча кертелгән үзгәрешләрдән тыш;
- Контрактны ӛзү яклар килешүе буенча, суд карары буенча, граждан законнары
нигезендә контрактны үтәүдән бер яклы баш тарткан очракта рӛхсәт ителә.
- Агымдагы финанс елы бюджетында гына финансланучы бердәнбер
тәэминатчыдан сатып алулар, сатып алулар нәтиҗәләре буенча тӛзелә торган Контракт
әлеге финанс елы кысаларында тӛзелә.
- Агымдагы елның 31 декабренә кадәр тӛзелә торган контрактлар агымдагы елның
бюджет йӛкләмәләре лимитлары белән тулысынча тәэмин ителергә тиеш.
- Заказ бирүче, экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп итеп, куелган товарга,
башкарылган эшләргә, контрактны үтәүдән бер яклы баш тарту турында 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 95 статьясындагы 8 ӛлеше нигезендә
карар кабул ителгәнче, экспертиза үткәрергә хокуклы.
- Тәэмин итүче (башкаручы, подрядчы) контракт шартлары һәм гамәлдәге
законнар нигезендә контракт шартларын үтәмәгән очракта заказчы претензия эшен
башкара, шул исәптән контрактны тиешенчә үтәмәгән ӛчен неустойкалар исәпләнә,
шулай ук мәгълүмат контроль һәм суд органнарына җибәрелә.
- Вакытында сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законнарда
күрсәтелгән контрактлар турында заказчылар тӛзелгән контрактлар турында
мәгълүматларны сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми
сайтында бастырырга җибәрәләр һәм формалаштыралар. Контракт системасы
турындагы закон нигезендә контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән очракта,
заказчылар сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында
сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турында законда каралган һәм контракт
13

шартларына үзгәрешләр кертелгән мәгълүматны урнаштыруга җибәрәләр. Контрактны
үтәү, контрактны ӛзү, куелган товарны кабул итү, заказчылар тарафыннан күрсәтелгән
хезмәтләрне күрсәтү, шулай ук сатып алулар ӛлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда күрсәтелгән срокта сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында бастыруга җибәрелә.
- Заказчылар исеменнән сатып алулар ӛлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында заказ бирүченең квалификацияле электрон имзасы белән контрактлар
реестрына җибәрелә торган белешмәләр имзалана.
- Контракт шартлары нигезендә контрактны (эш, хезмәт) үтәү (товарны кабул итү)
ӛчен заказчы (алучы) контроль һәм җаваплылык башкара.
7.2.Товарларны (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итү түбәндәге тәртипкә туры
килергә тиеш:
1. Контрактта каралган нәтиҗәләрне, контракт шартларына туры килү-килмәүне
тикшерү ӛчен, заказчы экспертиза үткәрергә тиеш. Контрактта каралган нәтиҗәләргә
Экспертиза заказчы тарафыннан үз кӛчләре белән яки аны үткәрүгә сатып алулар
ӛлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә тӛзелгән контрактлар
нигезендә экспертлар, эксперт оешмалары җәлеп ителергә мӛмкин.
2. Заказ бирүче, очраклардан тыш, бердәнбер тәэминатчыдан (подрядчыдан,
башкаручыдан) сатып алулар гамәлгә ашырылган очракта, экспертларны, эксперт
оешмаларын, куелган товарга, башкарылган эшкә яки күрсәтелгән хезмәткә экспертиза
үткәрүгә җәлеп итәргә тиеш:
1) пунктларда каралган пунктлар 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, 24 пункты (федераль
ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен сатып алуларны гамәлгә ашырганда гына), пунктлар
белән 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 93 статьясындагы 1 ӛлеше;
2) экспертлар, эксперт оешмалары хезмәтләрен сатып алуны гамәлгә ашыру;
3) Әгәр контрактта каралган эшнең нәтиҗәсе булып, дәүләт яки дәүләтнеке
булмаган экспертиза узган капиталь тӛзелеш объектының проект документлары һәм
(яки) инженерлык эзләнүләр нәтиҗәләре торса, аны үткәрү Россия Федерациясе
законнары нигезләмәләре нигезендә мәҗбүри. (7.2 пунктның 2 пунктчасы. Тәртипнең 7
бүлегендә 2019 елның 31 июленнән үз кӛчен югалта. (2019 елның 1 маеннан 71-ФЗ
номерлы Федераль закон).
3. Экспертлар, куелган товарга, башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәтләргә
экспертиза үткәрү ӛчен, эксперт оешмалары заказ бирүчедән һәм тәэминатчыдан
(подрядчы, башкаручыдан) контрактны үтәү шартларына һәм контрактны үтәүнең
аерым этапларына караган ӛстәмә материалларны соратып алырга хокуклы. Мондый
экспертиза нәтиҗәләре эксперт оешмасының вәкаләтле вәкиле тарафыннан имзаланган
бәяләмә рәвешендә рәсмиләштерелә һәм объектив, нигезләнгән булырга һәм Россия
Федерациясе законнарына туры килергә тиеш. Мондый экспертиза нәтиҗәләре буенча
куелган товарны кабул итүгә, башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәт күрсәтүгә
комачауламый торган контракт таләпләрен бозулар ачыкланган очракта, бәяләмәдә
әлеге бозуларны бетерү турында тәкъдимнәр булырга мӛмкин, шул исәптән аларны
бетерү вакыты күрсәтелеп тә.
4. Заказчы карары буенча, куелган товарны кабул итү, башкарылган эш яки
күрсәтелгән хезмәт, контрактны үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләре буенча кабул итү
комиссиясе тӛзелергә мӛмкин, ул кимендә биш кешедән тора.
5. Комиссия заказчының вазыйфаи заты тарафыннан тӛзелә һәм муниципаль
контрактларны үтәү кысаларында муниципаль ихтыяҗлар ӛчен куелган товарларны,
башкарылган эшләрне, күрсәтелгән хезмәтләрне кабул итүне оештыру, шулай ук тәэмин
итүчеләр, подрядчылар, алар белән тӛзелгән муниципаль контрактлар (шартнамәләр)
буенча йӛкләмәләрне үтәү нәтиҗәләренә экспертиза үткәрү ӛчен даими нигездә эшли.
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6. Комиссия үз компетенциясе чикләрендә эшчәнлекне заказ бирүченең структур
бүлекчәләре, эшләрне башкаручылар (тәэмин итүчеләр, подрядчылар), экспертлар,
эксперт оешмалары белән үзара бәйләнештә алып бара.
7. Контрактны үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләрен, шулай ук башкарылган эш яки
күрсәтелгән хезмәт күрсәтүне кабул итү контрактта билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
гамәлгә ашырыла һәм заказчы тарафыннан имзаланган кабул итү турында документ
белән рәсмиләштерелә (кабул итү комиссиясен тӛзегән очракта кабул итү
комиссиясенең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана һәм заказчы тарафыннан
раслана), йә тәэмин итүчегә (подрядчы, башкаручыга) шул ук вакытта заказчы
тарафыннан мондый документны имзалаудан язма рәвештә баш тарту җибәрелә.
Заказчы, контрактны үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләрен кабул итү яки кабул итүдән баш
тарту турында Карар кабул иткәндә, эксперт оешмаларын әлеге экспертиза нәтиҗәләре
буенча Бәяләмәдә чагылдырылган экспертларның, эксперт оешмаларының аны үткәрү
ӛчен җәлеп ителгән тәкъдимнәрен исәпкә алырга тиеш.
7.1. Заказчы тарафыннан гарантия йӛкләмәләрен тәэмин итү турында таләп
куелган товарны кабул итү (контрактны үтәүнең аерым этабыннан тыш) турындагы
документны рәсмиләштерү Федераль закон нигезендә контрактта билгеләнгән тәртиптә
һәм срокларда тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан күрсәтелгәннән соң
гамәлгә ашырыла.
8. Товарны (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) заказчы (учреждение җитәкчесе яисә
вәкаләтле зат йӛзендә) яки кабул итү комиссиясе (комиссия тӛзелгән очракта)
тарафыннан алдан килешенгән вакытта кабул ителә.
9. Заказчы (алучы) тәэминатчыдан (подрядчы, башкаручыдан) танышу ӛчен
муниципаль контракт, техник бирем, Спецификация һәм товарларның (эшләр, хезмәт
күрсәтүләр) санын, комплектлылыгын, күләмен һәм сыйфатын һәм товарларны (эшләр,
хезмәт күрсәтүләр) кабул итү (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) башкарырга тиешле башка
документларны таләп итәргә хокуклы. Заказ бирүче (алучы) тәкъдим ителгән
документларда билгеләнгән товарларга (эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә) карата таләпләр
белән игътибар белән танышырга тиеш.
10. Документлар белән танышканнан соң заказчы (алучы) товарны (эш, хезмәт)
карап чыгарга тиеш. Бу этапта заказ бирүче (алучы) товарның (эш, хезмәт күрсәтүләр)
санының, комплектлылыгының, күләменең һәм куркынычсызлыгының муниципаль
контракт, техник биремнең, спецификациянең билгеләнгән таләпләргә туры килүен
тикшерергә тиеш. Заказчы (алучы) товар җибәрүчедән (подрядчы, башкаручыдан) аның
барында товарның үзлекләрен тикшерүне яисә товарның характеры тӛшерелмәгән
булса, товарның кулланылышын демонстрацияләүне үткәрүне таләп итәргә тиеш. Кабул
иткәндә (эшләр) хезмәт күрсәтүнең (эшләрнең) үзлекләре һәм характеристикалары
тикшерелә, алар муниципаль контрактта күрсәтелгән ихтыяҗны канәгатьләндерә ала.
11. Муниципаль контракт шартлары буенча товар белән тәэмин итүче (җыелган,
эшләтеп җибәрелгән һ.б.) тарафыннан билгеләнергә тиеш булса, заказчы (алучы) тиешле
эшләр башкару мӛмкинлеген тәэмин итәргә, шулай ук аларның барышын һәм сыйфатын
тикшерергә тиеш.
12. Заказ бирүче, контрактны үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләрен кабул итүдән яки
куелган товарның, башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәт күрсәтүдән, контракт
шартларына туры килмәвен ачыклаган очракта, кабул итүдән баш тартмаска хокуклы.
13. Муниципаль контрактта, техник биремдә, спецификациядә һәм товарларның
(эшләр, хезмәт күрсәтүләр) санын, күләмен һәм сыйфатын, яки товардагы (Эш, хезмәт
күрсәтү) башка җитешсезлекләрне билгели торган башка документларда билгеләнгән
таләпләрдән читләшүләр табылганда бу хакта тәэмин итүчегә (подрядчыга,
башкаручыга) кичекмәстән хәбәр итәргә кирәк.
14. Товарны (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул иткәндә ачыкланган
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җитешсезлекләр язма рәвештә теркәлергә һәм актның тӛзелү датасы, урыны, ачыкланган
җитешсезлекләрне санап чыгу һәм җитешсезлекләрне бетерү вакыты күрсәтелеп, акт
рәвешендә рәсмиләштерелергә тиеш.
15. Шул ук вакытта шуны истә тотарга кирәк: ачыкланган җитешсезлекләрне
китерүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан бетерү чаралары һәм сроклары заказчы
(алучы) белән килешенеп билгеләнә. Товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) кабул
иткәндә ачыкланган җитешсезлекләрне тиешле документаль рәсмиләштерү товар белән
тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) тарафыннан муниципаль контракт буенча үз
йӛкләмәләрен үтәүне һәм аңа карата гражданлык-хокукый җаваплылык чараларын
куллануны тәэмин итәргә мӛмкинлек бирә.
16. Заказчы (Эш, хезмәт күрсәтүләр) товарларны (эшләрне, хезмәтләрне) кабул
иткәндә товарларның, комплектлылыкның, ассортиментның, товарлар (эшләр, хезмәт
күрсәтүләр) сыйфаты күрсәткечләренең муниципаль контрактта, техник биремдә,
спецификациядә билгеләнгән таләпләргә тулысынча туры килү-килмәве билгеләнгән
очракта, заказчы (алучы) товарны (Эш, хезмәт күрсәтүне) кабул итә, товарны кабул итү
датасын күрсәтеп, товар накладнойсына имза сала һәм товарны кабул итү-тапшыру (Эш,
хезмәт күрсәтү) актын рәсмиләштерә һәм имзалый.
17. Шул ук вакытта товарны кабул итү-тапшыру (Эш, хезмәт күрсәтү) акты ике
нӛсхәдән дә ким булмаган күләмдә тӛзелә, заказчы (алучы) һәм тәэмин итүче (подрядчы,
башкаручы) тарафыннан имзалана. Кул куелган, килештерелгән һәм расланган товарны
кабул итү-тапшыру (эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү) акты, шулай ук имзаланган
товар накладное муниципаль контракт буенча финанс исәп-хисаплары (ахыргы финанс
исәп-хисаплары) ӛчен нигез булып тора.
18. Дәүләт органнары һәм башка контрольлек итүче органнар муниципаль
контрактларның тиешле үтәлешенә тикшерүләр үткәрергә хокуклы. Кабул итү-тапшыру
актларында күрсәтелгән мәгълүматларның чынлыктагы шартларга туры килмәвен
ачыклаганда, мондый актларны имзалау һәм килештерү ӛчен җаваплы вазыйфаи затлар
гамәлдәге законнар нигезендә җаваплы.
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№ 1 кушымта

РАСЛАНГАН:
Җитәкче

КИЛЕШЕНГӘН:
Азнакай муниципаль районы
Башкармакомитет җитәкчесе
урынбасары

___________________Г.Г.Сӛләйманова
_______________ /Ф.И.О. җитәкче/
м.п.
Башкарма комитет
сатып алулар секторына

гамәлдәге законнар нигезендә Тәэминатчыларны (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләүгә
ГАРИЗА
__________________________________________________________________________________
____

муниципаль заказчының исеме

1.
Сатып
предметы_____________________________________________________________________

алу

__________________________________________________________________________________
____
товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр исеме

План-графикны бастырып чыгару датасы
_____________________________________________________
Сатып алуларны урнаштыру ае
____________________________________________________________
2.
Позиция
ОКПД2
______________________________________________________________________
Позиция
КТРУ
_______________________________________________________________________
3.
Идентификацион
сатып
алу
коды
______________________________________________________
4. Ысулы билгеләү белән тәэмин итүче оешмалар тарафыннан (подрядчы,
башкаручы)________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
/Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүнең конкурентлы ысуллары/

5. Ӛстенлекләр һәм чикләүләр:
5.1. Чит илләрдән килгән товарларны рӛхсәт итү шартларын билгеләргә (Әйе/Юк)
_________________________________________________________________________________
____
5.1.1.
Таләп
РФ
норматив
акты
нигезендә
билгеләнгән
(карар
һ.
б.).______________________________________________________________________________
___
5.2. Кече эшмәкәрлек субъектларыннан, социаль юнәлешле коммерциячел булмаган
оешмалардан
сатып
алулар
(Әйе/Юк)
___________________________________________________
5.3. Контрактны үтәүгә кече эшмәкәрлек субъектлары, социаль юнәлешле коммерциячел
булмаган оешмалар арасыннан субподрядчыларны, соисполнителләрне җәлеп итү турында
таләп (Әйе/Юк) ________ күләмдә _____% контрактта каралган товар белән тәэмин итү,
эшләр башкару яки хезмәт күрсәтүнең гомуми күләменнән чыгып билгеләнә.
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5.4. Җинаять-башкарма системасы учреждениеләре һәм предприятиеләренә бирелә торган
ӛстенлекләр
бирергә
(Әйе/Юк)
_______________________________________________________
5.5. Инвалидлар оешмаларына бирелә торган ӛстенлекләр бирү (Әйе/Юк) ___________
6. Сатып алуларда катнашучыларга ӛстәмә таләпләр "дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт
системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31
статьясындагы 2 ӛлеше нигезендә": ______________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
/ 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 2 өлеше нигезендә нинди
таләпләр күрсәтергә /

Таләп РФ норматив акты нигезендә билгеләнгән (карар, карар һ. б.)._____
__________________________________________________________________________________
_____
7. "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү ӛчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алу ӛлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44ФЗ номерлы Федераль законда каралган сатып алуларның катнашучысы турында намуссыз
тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) реестры, шул исәптән гамәлгә куючылар
турында мәгълүмат, коллегиаль башкарма орган әгъзалары, сатып алуларда катнашучының юридик затның шәхси башкарма органы функцияләрен башкаручы зат турында таләп:
(Әйе/Юк) _____________________
8. Финанслау чыганагы _____________________________________________________________
9.
Товарларны,
эшләрне,
хезмәтләрне
бюджет
классификациясе
коды
_______________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
10. Контрактның башлангыч (максималь) бәясе (сатып алу суммасы, салымнар, таможня
пошлиналарын,
китереп
җиткерү,
монтажлау,
урнаштыру
һ.
б.),
сумнарда)__________________(___________________________________________) сум ____
тиен.
11.
Товар
китерү,
эшләр
башкару,
хезмәтләр
күрсәтү
сроклары
_________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
12.
Товар
китерү,
эшләр
башкару,
хезмәтләр
күрсәтү
урыны
_________________________________
__________________________________________________________________________________
_____13.
Түләү
тәртибе
һәм
шартлары
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
14. Заявка тәэмин итүгә таләпләр (__%башлангыч (максималь) бәяләрдән контракт) ______ %
заявка белән тәэмин итү суммасы _____________ (_____________________________)
сум____ тиен.
15. Контрактның үтәлешен тәэмин итүгә карата таләпләр (тәэмин итү күләме контрактның
башлангыч (максималь) бәясенең 30% тан артмаска тиеш)______ % контракт үтәлешен
тәэмин
итү
суммасы
__________________
(________________________________________________) сум ____ тиен.
15.1. Контракт үтәлешен тәэмин итү ӛчен банк реквизитлары:
Заказчының тулы исеме: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____
ИНН _______________________ /
КПП___________________________________________________
Исәп-хисап/счеты
___________________________________________________
в
_______________________
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_________________________________________________________________________________
____
Кор./счет
________________________________________________
БИК
________________________
ЛР
счет
______________________________________________________________________________
16. Катнашучының закон таләпләренә (лицензия, СРО һ. б. ш.) туры килүен раслау ӛчен
кирәкле документның исеме, әгәр мондый таләп законда билгеләнгән булса, сатып алу
предметына
кагылышы
булган
лицензия,
СРО
һ.
б.)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
- Документ булу таләбе РФ норматив акты нигезендә билгеләнгән ( карар һ. б.).
17. Заказчының сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссиясендә вәкаләтле вәкиле
(вазыйфасы,
фамилиясе,
исеме,
атасының
исеме
тулысынча)_____________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
18.
Заказчының
факттагы
адресы:
индекс
_____________
адрес
________________________________
___________________________
телефон/факс___________________
e-mail
______________________
19. Элемтә ӛчен җаваплы зат-контракт идарәчесе (вазыйфасы, фамилиясе, исеме, атасының
исеме
тулысынча,
телефон)
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____
20. Кушымта: - техническое задание ___ биттә;
- материаллар турында мәгълүмат __ биттә;
- башлангыч (максималь) бәяне нигезләү ____ биттә;
- муниципаль контракт проекты ____ биттә.

Контракт идарәчесе

________________
имза

КИЛЕШЕНГӘН:
Финанс-бюджет палатасы рәисебюджет палатасы____________________Л.К.Гурьянова.
М.П.

_________________
имза расшифровкасы

КИЛЕШЕНГӘН:
Юридик хезмәт белгече
__________________ Н.Ш. Камилов
М.П.

КИЛЕШЕНГӘН:
Юридик хезмәт белгече:
_________________________________________
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