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Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 

транспортында һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен 

автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын сайлап алу турында 

НИГЕЗЛҼМҼ 
1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

1.1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽ-

гать транспортында һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен 

автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын сайлап алу турындагы 

нигезлҽмҽ (алга таба - сайлап алу) сайлап алуны оештыруны, аны ҥткҽрҥ 

тҽртибен, катнашу шартларын, тҽкъдимнҽрне карау тҽртибен, шулай ук кабул 

ителгҽн карарны раслау һҽм юл йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ система-

сын кертҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ хокукын рҽсмилҽштерҥ процедурасын 

регламентлый. 

1.2. Нигезлҽмҽ Россия Федерациясе Граждан кодексы, 2003 елның 6 

октябрендҽ чыккан  131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ 

оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, Татарстан 

Республикасы Министрлар Кабинетының 2019 елның 19 июлендҽ чыккан  604 

номерлы «Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының аерым карарларына 

ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында» карары нигезендҽ эшлҽнде. 

1.3. Сайлап алуда вҽкалҽтле зат булып Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районы Башкарма комитеты тора. 

1.4. Сайлап алуны оештыручы булып Кайбыч муниципаль районы 

Башкарма комитетының инфраструктура ҥсеше бҥлеге тора. 

 

2. Сайлап алу максаты 

Сайлап алу халыкка транспорт хезмҽте кҥрсҽтҥ сыйфатын кҥтҽрҥ, 

билетсыз йҿрҥ һҽм юл йҿрҥ документларын ялган итеп ясау, ташламалы 

йҿрҥнең тҿгҽл санын теркҽҥ ҿчен ҥткҽрелҽ. 

 

3. Сайлап алуда катнашу шартлары 

3.1. Сайлап алуда катнашу, оештыру-хокукый формасына, милек 

формасына, урнашу урынына бҽйсез рҽвештҽ, закон талҽплҽргҽ туры килҽ 

торган телҽсҽ нинди юридик затлар (алга таба - претендентлар) рҿхсҽт ителҽ. 

Тҥбҽндҽге талҽплҽр ҥтҽлҥ шарт: 

- Претендентларның Россия Федерациясе законнары нигезендҽ товарлар 

белҽн тҽэмин итҥне, эшлҽр башкаруны, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне гамҽлгҽ ашыручы 

затларга карата сайлап алу предметы булып торуга туры килҥ- килмҽве турында 

талҽп; 

- дҽгъвачыны - юридик затны юкка чыгармау талҽбе һҽм сайлап алуда 

катнашучыны - юридик затны банкрот дип тану турында арбитраж суды 



  

тарафыннан кабул ителгҽн карарның һҽм сайлап алу производствосын ачу 

турында булмавы; 

- сайлап алуда катнашу ҿчен гариза биргҽн кҿнгҽ Россия Федерациясе 

Административ хокук бозулар кодексында каралган тҽртиптҽ Претендентның 

эшчҽнлеген туктатып тормау турында талҽп; 

- Претендентның телҽсҽ кайсы дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга һҽм бюджеттан 

тыш дҽҥлҽт фондларына исҽплҽнгҽн салымнар, җыемнар һҽм башка мҽҗбҥри 

тҥлҽҥлҽр буенча, аның кҥлҽме соңгы тҽмамланган хисап чорында сайлап алуда 

катнашучы активларының баланс бҽясенең егерме биш процентыннан артып 

киткҽн бурычлары булмау талҽбе. Сайлап алуда катнашучы, ҽгҽр ул Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн бурыч булуга шикаять бирсҽ, 

билгелҽнгҽн талҽпкҽ туры килҽ дип санала һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен 

гариза карау кабул ителҽ. 

   3.2. Сайлап алуда катнашырга дҽгъва кылучы (Претендент) тарафыннан 

тҽкъдим ителҽ: 

- сайлап алуда катнашу ҿчен гариза; 

- юридик затлар ҿчен - юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан, 

сайлап алуны ҥткҽрҥ турында рҽсми сайтта урнаштырганчыга кадҽр алты айдан 

да иртҽрҽк алынмаган ҿземтҽ яки нотариаль расланган кҥчермҽсе; 

- чит ил юридик затлары ҿчен - сайлап алуны ҥткҽрҥ турында хҽбҽрне 

рҽсми сайтта урнаштырганчыга кадҽр алты айдан да иртҽрҽк алынмаган тиешле 

дҽҥлҽт законнары нигезендҽ расланган юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу 

турындагы документларның рус теленҽ тҽрҗемҽсе; 

- дҽгъва кылучы-юридик зат исеменнҽн эш-гамҽллҽр башкаруга затның 

вҽкалҽтен раслаучы документ (билгелҽҥ турында яки сайлау турында карар 

кҥчермҽсе, яки вазифага физик затның ышаныч кҽгазеннҽн башка гына эш итҥ 

хокукы булган физик затны билгелҽҥ турында боерык (алга таба җитҽкче). 

Претендент исеменнҽн башка зат гамҽлдҽ булса, сайлап алуда катнашуга 

гаризада дҽгъвачының мҿһере белҽн таныкланган һҽм претендентның 

җитҽкчесе (юридик затлар ҿчен) яисҽ ҽлеге җитҽкче тарафыннан вҽкалҽтле зат 

тарафыннан имзаланган гамҽллҽрне гамҽлгҽ ашыруга дҽгъва кылучы исеменнҽн 

ышаныч кҽгазе яки мондый ышаныч кҽгазенең нотариаль расланган кҥчермҽсе 

булырга тиеш. Кҥрсҽтелгҽн ышаныч кҽгазе Претендентның вҽкалҽтле җитҽкчесе 

тарафыннан имзаланган очракта, сайлап алуда катнашуга гаризада шулай ук 

мондый затның вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ булырга тиеш; 

- претендентның оештыру документлары кҥчермҽлҽре (юридик затлар ҿчен); 

- проектны ҥтҽҥ шартлары турында тҽкъдимнҽр. 

  3.3. Тапшырыла торган документлар, аларның формасы һҽм сайлап алуны 

уздыру сроклары турында тулырак мҽгълҥмат вҽкалҽтле зат тарафыннан һҽр 

сайлап алу алдыннан раслана торган документларда кҥрсҽтелгҽн. 

Дҽгъва кылучылар бирелгҽн мҽгълҥматның дҿреслеге ҿчен җаваплы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

4. Сайлап алуны ҥткҽрҥ вакыты һҽм тҽртибе 

 4.1. Вҽкалҽтле зат сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар салынган барлык 

конвертларны ача һҽм сайлап алуда катнашуҿӛчен электрон документлар 

формасында бирелгҽн гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ача. Беренче конверт 

ачылганчы Комиссия катнашучы дҽгъвачыларга, гариза салынган конвертларны 



  

һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен электрон документлар формасында бирелгҽн 

гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ачканчы, гаризалар бирҥ, ҥзгҽртҥ яки кире алу 

мҿмкинлеге турында игълан итҽ. 

4.2. Гаризалар салынган барлык конвертлар да чират буенча ачыла. 

Гаризалар салынган конвертларны ачканда кычкырып укыла: дҽгъва 

кылучының исеме (юридик зат ҿчен), почта адресы, документларда каралган 

белешмҽлҽр һҽм документлар булу, мондый гаризада кҥрсҽтелгҽн һҽм сайлап 

алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ критерие булган килешҥне ҥтҽҥ 

шартлары. Барлык мҽгълҥматлар конвертларны ачу беркетмҽсенҽ кертелҽ.  

4.3. Сайлап алуда катнашуга гариза биргҽн претендентлар яки аларның 

вҽкиллҽре сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда 

катнашырга хокуклы. Претендентлар вҽкиллҽре претендент исеменнҽн эш-

гамҽллҽр башкаруга затның вҽкалҽтлҽрен раслаучы документ тапшыралар. 

Оешманың беренче затлары булмаган претендентлар вҽкиллҽре булган очракта, 

сайлап алуда катнашучының мҽнфҽгатьлҽрен яклауга ышаныч кҽгазе 

тапшырылырга тиеш. 

4.4. Конвертларны ачканда катнашучыларның һҽм затларның барысы да 

дҽгъвачылар вҽкиллҽрен  Комиссия сҽркатибе тарафыннан теркҽҥ кҽгазендҽ 

теркҽлҽ. 

4.5. Конвертларны ачу беркетмҽсе комиссия тарафыннан алып барыла 

һҽм гариза салынган конвертларны ачканнан һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен 

электрон документлар формасында бирелгҽн гаризаларга керҥ мҿмкинлеген 

ачканнан соң ук комиссия һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан имзалана. Ҽлеге 

беркетмҽ вҽкалҽтле орган тарафыннан рҽсми сайтта мондый беркетмҽгҽ кул 

куелган кҿннҽн соң килҽ торган кҿн эчендҽ урнаштырыла. 

4.6. Вҽкалҽтле орган конвертлар ачуның аудиоязмасын гамҽлгҽ ашыра. 

Конвертларны ачканда катнашучы һҽр дҽгъва кылучы мондый  

конвертларны ачу аудио-һҽм видеоязмасын гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. Шул 

ук вакытта мондый дҽгъва кылучы конвертларны ачу процедурасына кадҽр 

комиссиягҽ аудио – яки видеоязманы гамҽлгҽ ашыру нияте турында хҽбҽр 

итҽргҽ тиеш. 

      Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар бирҥ вакыты тҽмамланганнан соң 

сайлап алуда катнашу ҿчен бер генҽ гариза бирелгҽн яисҽ сайлап алуда 

катнашуга бер генҽ гариза да бирелмҽгҽн булса, сайлап алу узмаган дип таныла. 

 

5. Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ критерийлары  

        5.1. Комиссия документларда кҥрсҽтелҥче бҽялҽҥ критерийлары буенча 

претендент тарафыннан тапшырылган гаризаларны бҽялҽҥне һҽм 

чагыштыруны гамҽлгҽ ашыра.  

        5.2. Комиссия сайлап алу предметы буенча иң яхшы шартлар тҽкъдим 

иткҽн претендентның лоты буенча, сайлап алу гаризаларына туры китереп, аңа 

беренче номер бирелгҽнне сайлап алуда җиңҥче дип таный 

  



  

 

6. Сайлап алуны ҽзерлҽҥ һҽм ҥткҽрҥне оештыру 

6.1. Сайлап алуның вҽкалҽтле заты конкурсны оештыручыны билгели. 

6.2. Конкурсны оештыручы: 

6.2.1. Ҥткҽрелҽ торган сайлап алу турында мҽгълҥмати хҽбҽр 

урнаштыруны оештыра һҽм документлар таратуны гамҽлгҽ ашыра; 

6.2.2. Дҽгъвачыларны ҽлеге Нигезлҽмҽ белҽн таныштыра һҽм аларга 

сайлап алуны оештыру һҽм ҥткҽрҥ мҽсьҽлҽлҽре буенча бушлай консультация 

хезмҽтлҽре кҥрсҽтҽ; 

6.2.3. Дҽгъва кылучыларның комиссиягҽ тапшыру ҿчен кирҽкле 

документларын кабул итҽ һҽм терки, кирҽк булганда претендент тҽкъдим иткҽн 

мҽгълҥматның дҿреслеген тикшерҽ; 

6.2.4. Документларда расланган график нигезендҽ сайлап алуны ҥткҽрҽ 

һҽм комиссия утырышы беркетмҽсен алып бара; 

6.2.5. Интернет челтҽрендҽ сайлап алу нҽтиҗҽлҽре турында мҽгълҥмат 

урнаштыра. 

 

7. Ачык сайлап алуда җиңҥче, ачык сайлап алуда бердҽнбер катнашучы, 

ачык сайлап алуда катнашуга гариза биргҽн бердҽнбер дҽгъва 

кылучы, ачык сайлап алуда бердҽнбер катнашучы дип танылган 

бердҽнбер дҽгъвачының килешҥ проектын имзалау срогы 

7.1. Ачык сайлап алуда җиңҥче яисҽ ачык сайлап алуда бердҽнбер 

катнашучы булган дҽгъвачының килешҥгҽ кул кую вакыты бҽялҽҥ беркетмҽсе 

http:// kaybici.tatarstan.ru/ сайтында урнаштырылганнан һҽм сайлап алуда 

катнашу ҿчен гаризаларны чагыштырганнан соң кимендҽ 10 (ун) кҿн һҽм ачык 

сайлап алу узгач 12 кҿннҽн дҽ соң булмаган вакытны тҽшкил итҽ. 

7.2. Ачык сайлап алуда катнашуга гариза биргҽн бердҽнбер катнашучы 

яки сайлап алуда бердҽнбер катнашучы дип танылган катнашучы тарафыннан 

килешҥгҽ кул кую вакыты рҽсми сайтта ачык сайлап алуда катнашу ҿчен 

гаризаларны карау беркетмҽсе урнаштырылганнан соң 10 (ун) кҿннҽн дҽ ким 

тҥгел һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар каралганнан соң 12 (унике) 

кҿннҽн дҽ артмый 
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Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 
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  1 ҾЛЕШ.  Сайлап алуның гомуми шартлары   

КАТНАШУГА ЧАКЫРУ 

 

Хҿрмҽтле ҽфҽнделҽр! 

 

Моның белҽн сайлап алуга  оештыру-хокукый формасы, милек формасы, 

урнашу урыны һҽм    капитал урнашу урынынна карамастан телҽсҽ –нинда  

юридик затлар ( аның турында тулы мҽгълҥмат Мәгълүматый  картада  

кҥрсҽтелгҽн) чакырыла.        

Кызыксынган затлар ҽлеге документларның тулы комплектын    электрон 

рҽвештҽ бушлай кҥчерҽ ала.  

Телҽсҽ кайсы  кызыксынган затның  язма формада, шул исҽптҽн  электрон   

документ рҽвешендҽ гаризасы нигезендҽ  ҽлеге гариза кергҽннҽн соң ике эш кҿне 

эчендҽ мондый затка сайлап алу турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн тҽртиптҽ   

документлар нҿсхҽсе бирелҽ.    

Мәгълүматый  картада  кҥрсҽтелгҽн рҽсми  сайтта  ҽлеге документлар  

нигезлҽмҽсенҽ караган  барча аңлатмалар, шулай ук  ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр 

урнаштырыла.  

   Документларның барча  ҥзгҽрешлҽре һҽм ҿстҽмҽлҽре сайлап алуның 

юарлык Катнашучыларына да юлланачак.   

Сезнең игътибарыгызны шуңа юнҽлтҽбез , документларның тулы 

комплектын    электрон рҽвештҽ   кҥчергҽн  һҽм документлар алуга гариза 

юлламаган  Катнашучылар,  сайтта  ҽлеге документлар  нигезлҽмҽсенҽ караган    

аңлатмалар, шулай ук  ҥзгҽрешлҽр һҽм ҿстҽмҽлҽр урнаштырылуны мҿстҽкыйль 

кҥзҽтеп барырга тиеш.    Вҽкалҽтле  орган не андый  Катнашучыларның 

документлар  нигезлҽмҽсенҽ караган    аңлатмалар, шулай ук  ҥзгҽрешлҽр һҽм 

ҿстҽмҽлҽр турында мҽгълҥмат алмавы ҿчен җаваплы тҥгел.   

Сайлауда катнашучы     документларны,   инструкция, формалар, шартлар 

һҽм спецификацияне ҿйрҽнергҽ тиеш.  Документлар буенча талҽп ителҽ торган 

тулы мҽгълҥматларны җиткермҽҥ, дҿрес булмаган  мҽгълҥматлар җиткерҥ, 

сайлауда Катнашучы ҿчен аның гаризасын кире кагу белҽн куркыныч.    

 

1 бҥлек. Гомуми талҽплҽр 

 

1.1. Законнар белҽн җайга салу. 

Ҽлеге документ РФ Гражданнар  кодексы, Татарстан Республикасы 

Министрлар Кабинетының 19.07.2019 ел, №604карары нигезендҽ ҽзерлҽнгҽн. 

 

1.2. Сайлап алу предметы. 

1.2.1. Сайлап алу предметы: Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районында шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр 

яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ 

системасы операторын сайлап алу ҥткҽрҥ. Бу хакта мҽгълҥмат мҽгълҥмат 

картасында, документларда китерелгҽн процедуралар һҽм шартлар нигезендҽ, 

шул исҽптҽн килешҥ проектында кҥрсҽтелгҽн (2 ҿлеш). 

 

1.3.Вҽкалҽтле орган 

1.3.1. Мҽгълҥмат картасында кҥрсҽтелгҽн вҽкалҽтле орган ҽлеге документның 



  

  

процедуралары, шартлары һҽм нигезлҽмҽлҽре нигезендҽ мҽгълҥмат картасында 

кҥрсҽтелгҽн предметны һҽм шартларын сайлап алу уздыра. 

 

1.4. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаның эчтҽлегенҽ, формасына, 

рҽсмилҽштерелҥенҽ һҽм составына карата талҽплҽр, шул исҽптҽн гаризалар һҽм 

аны тутыру буенча инструкция. 

1.4.1. Сайлап алуда катнашучы сайлап алуда катнашу ҿчен бер генҽ гариза 

бирергҽ хокуклы. Сайлап алуда катнашу ҿчен гариза язма рҽвештҽ мҿһерлҽнгҽн 

конвертта тапшырылырга тиеш. Шул ук вакытта мондый конвертта ачык сайлап 

алу атамасы кҥрсҽтелҽ, анда катнашу ҿчен ҽлеге гариза бирелҽ. Сайлап алуда 

катнашучы мондый конвертта ҥзенең оешма атамасын, почта адресын (юридик зат 

ҿчен) кҥрсҽтмҽскҽ хокуклы. 

1.4.2. Гаризада катнашучының сайлап алу талҽплҽренҽ туры килҥе 1.5 

пунктының 1.5.2.2 - 1.5.2.4 пунктында каралган талҽплҽргҽ туры килҥе 

декларациялҽнҽ. 

1.4.3. Сайлап алуда катнашу ҿчен гариза кҽгазьлҽре, сайлап алуда катнашу 

ҿчен гариза томының барлык битлҽре дҽ нумерланырга тиеш. Сайлап алуда 

катнашуга гариза һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен гаризада алар составына 

керҥче документларның исемлеге (3.1 формасы) булырга тиеш.сайлап алуда 

катнашучының мҿһере беркетелергҽ (юридик затлар ҿчен) һҽм сайлап алуда 

катнашучының яисҽ сайлап алуда катнашучының вҽкалҽтле зат тарафыннан 

имзаланырга тиеш. Сайлап алуда катнашучы тарафыннан кҥрсҽтелгҽн талҽплҽрне 

ҥтҽҥ шуны аңлата: сайлап алуда катнашуга гариза һҽм гаризаның томы кергҽн 

барлык документлар һҽм белешмҽлҽр сайлап алуда катнашу ҿчен гариза 

составында бирелгҽн гаризаның чынлыгын һҽм дҿреслеген раслый. 

1.4.4. Сайлап алуда катнашучы ҽлеге документ нигезендҽ тҽкъдим итҽ торган 

сайлап алуда катнашуга гаризада (3.2 формасы), мҽгълҥмат картасында 

кҥрсҽтелгҽн белешмҽлҽр һҽм документлар булырга тиеш. 

1.4.5. Сайлап алуда катнашу ҿчен гариза составында тапшырылган 

документлар сайлап алуда катнашучы кире кайтарылмый. 

1.5. Сайлап алуда катнашучыларга талҽплҽр. 

1.5.1. Ҽлеге сайлап алуда, оештыру-хокукый формасына, милек формасына, 

урнашу урынына һҽм капиталның килеп чыгу урынына бҽйсез рҽвештҽ, телҽсҽ 

кайсы юридик зат катнаша ала. 

1.5.2. Сайлап алуда катнашучы мҽҗбҥри талҽплҽргҽ туры килергҽ тиеш, ҽ 

атап ҽйткҽндҽ: 

1.5.2.1. сайлап алуда катнашучының Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ Товарлар белҽн тҽэмин итҥне, эшлҽр башкаруны, сайлап алу предметы 

булып торган хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥне гамҽлгҽ ашыручы затларга карата билгелҽнгҽн 

талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽве турында мҽгълҥмат; 

1.5.2. юридик затны сайлап алу катнашучысын юкка чыгармау талҽбе һҽм 

сайлап алуда катнашучыны – юридик затны банкрот дип тану турында Арбитраж 

суды тарафыннан кабул ителгҽн карарның һҽм сайлап алу производствосын ачу 

турында карар булмавы; 

1.5.2.3. сайлап алуда катнашу ҿчен гариза биргҽн кҿнгҽ Россия Федерациясе 

Административ хокук бозулар кодексында каралган тҽртиптҽ сайлап алуда 

катнашучының эшчҽнлеген туктатмау турында талҽп; 

1.5.2.4. бухгалтерия хисаплылыгының соңгы тҽмамланган хисап чоры буенча 



  

  

сайлап алуда катнашучының активларының баланс бҽясенең егерме биш 

процентыннан артып китҥче узган календарь ел ҿчен телҽсҽ кайсы дҽрҽҗҽдҽге 

бюджетларга яки бюджеттан тыш дҽҥлҽт фондларына исҽплҽнгҽн салымнар, 

җыемнар һҽм башка мҽҗбҥри тҥлҽҥлҽр буенча бурычын сайлап алуда 

катнашучының булмавы турында талҽп. Сайлап алуда катнашучы, ҽгҽр ул Россия 

Федерациясе законнары нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн бурычның булу-булмавына 

шикаять бирсҽ һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаны карау кҿненҽ шундый 

шикаять буенча карар кабул ителмҽсҽ, билгелҽнгҽн талҽпкҽ туры килҽ дип санала. 

 1.6. Сайлап алуда катнашучылар тарафыннан кҥрсҽтелҥче хезмҽтлҽрне, 

аларның сан һҽм сыйфат характеристикаларын тасвирлауга карата талҽплҽр. 

1.6.1. Кҥрсҽтелҽ торган хезмҽтлҽрнең тасвирламасы мҽгълҥмат картасында 

кҥрсҽтелгҽн талҽплҽр нигезендҽ башкарыла. 

1.7. Хезмҽт кҥрсҽтҥнең шартлары һҽм срогы. 

1.7.1. Хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм вакыты (чоры) мҽгълҥмат картасында 

кҥрсҽтелгҽн. 

1.8. Финанслау чыганагы. 

1.8.1. Ҽлеге сайлап алу нҽтиҗҽлҽре буенча тҿзелҽчҽк хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥгҽ 

килешҥне финанслау мҽгълҥмати картада кҥрсҽтелгҽн чыганаклардан гамҽлгҽ 

ашырылачак. 

1.9. Гариза бирҥ вакыты, урыны, башлану һҽм тҽмамлану датасы. 

1.9.1.Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар, ҽлеге бҥлекнең 1.4 пункты 

нигезендҽ язма рҽвештҽ рҽсмилҽштерелгҽн формада тапшырыла, гаризалар алу 

срогы тҽмамланганчы вҽкалҽтле орган тарафыннан алынырлык итеп, сайлап алуда 

катнашучылар тарафыннан җибҽрелҽ.   

1.9.2.Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар мҽгълҥмати картада кҥрсҽтелгҽн 

срокларда кабул ителҽ. 

1.9.3.Вҽкалҽтле орган мондый гаризаларда конвертларны ачканчы булган 

белешмҽлҽрнең конфиденциальлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш. Гаризалар салынган 

конвертларны саклаучы затлар мондый конвертларның ачылганчы зыян китерҥенҽ 

юл куймаска хокуклы. 

1.9.4. Ҽгҽр гариза салынган конверт тҿшерелмҽгҽн һҽм маркировкаланмаган 

булса, 1.14. п. билгелҽгҽн тҽртиптҽ  вҽкалҽтле орган маркировкаланмаган 

конвертны югалткан яисҽ аның эчтҽлеген югалткан яисҽ мондый конвертны 

вакытыннан алда ачкан ҿчен җавап бирми. 

1.9.3. Гаризалар кабул итҥ гаризалар салынган конвертларны ачкан кҿнне 

тҽмамлана, лҽкин ачык сайлап алу ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн 

вакыттан да иртҽрҽк тҥгел (сайлап алуны ҥткҽрҥ турында мҽгълҥматның 

аерылгысыз ҿлеше булган сайлап алуны ҥткҽрҥ турындагы хҽбҽрнең барлык 

ҥзгҽрешлҽрен исҽпкҽ алып), Мҽгълҥмат картасында кҥрсҽтелгҽн адрес буенча 

башкарыла. Вҽкалҽтле орган сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар бирҥ 

тҽмамланганга кадҽр биш кҿннҽн дҽ соңга калмыйча ачык сайлап алуны ҥткҽрҥ 

турындагы хҽбҽрнамҽгҽ ҥзгҽрешлҽр кертҥ турында Карар кабул итҽргҽ хокуклы. 

Шул ук вакытта сайлап алуда катнашуга гаризалар бирҥ вакыты ачык сайлап 

алуны ҥткҽрҥ турындагы белдерҥнең рҽсми сайтында кертелгҽн ҥзгҽрешлҽр 

урнаштырылганнан соң, сайлап алуда катнашу ҿчен гариза бирҥ вакыты егерме 

кҿннҽн дҽ ким булмаска тиеш. 

1.9.4.Мҽгълҥмати картада кҥрсҽтелгҽн вакыт эчендҽ сайлап алуда катнашуга 

гариза язылган һҽр конверт гаризалар керҥ тҽртибендҽ сайлап алуда катнашуга 



  

  

гаризаларны теркҽҥ Журналында вҽкалҽтле орган тарафыннан теркҽлҽ. Гаризаны 

теркҽҥгҽ язылу гаризаның теркҽҥ номерын, датасын, вакытын, ысулын ҥз эченҽ 

алырга тиеш. Гариза халыкка тапшырганда-шулай ук вҽкалҽтле органның 

вазыйфаи затына гариза салынган конверт тапшырган затның имзасы куела. 

1.9.5. Сайлап алуда катнашуга гариза салынган конвертны тапшырган затка, 

аның талҽбе буенча, вҽкалҽтле орган тарафыннан сайлап алуда катнашу ҿчен 

гариза салынган конвертны алу распискасы бирелҽ. Исемлектҽ тҥбҽндҽге 

мҽгълҥматлар кҥрсҽтелҽ: сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаның теркҽҥ номеры, 

датасы, вакыты, тапшыру ысулы, имзасы һҽм гариза белҽн конверт алган 

вазыйфаи затның имзасы  расшифровкасы. 

1.9.6. Вҽкалҽтле орган гаризалары салынган конвертларны тапшырганнан соң 

алынган гаризалар салынган конвертлар ачыла һҽм шул ук кҿнне сайлап алуда 

катнашучыларга тиешле белдерҥ кҽгазе белҽн бергҽ кире кайтарыла. Сайлап алуда 

катнашу ҿчен гаризаларны кабул итҥнең билгелҽнгҽн срогыннан соң алынган 

гаризаларны ачу турында белешмҽлҽр вҽкалҽтле орган тарафыннан тиешле актта 

теркҽлҽ, ул башкарылган сайлап алу буенча калган документлар белҽн саклана. 

1.9.7. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар сайлап алу процедурасын ҥткҽрҥ 

вакыты дҽвамында һҽм кҥрсҽтелгҽн процедураны тҽмамлаганчы ҥз гамҽллҽрен 

сакларга тиеш. Сайлап алу процедурасы килешҥне имзалау яки сайлап алуны 

гамҽлдҽн чыгару турында Карар кабул итҥ белҽн тҽмамлана. 

1.10. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар алу тҽртибе һҽм вакыты, 

гаризаларга ҥзгҽрешлҽр кертҥ тҽртибе. 

1.1.1.Сайлап алуда катнашу ҿчен гариза биргҽн сайлап алуда катнашучы 

вҽкалҽтле органга язма Хҽбҽр итҥ юлы белҽн конвертларны комиссия тарафыннан 

ачканчыга кадҽр телҽсҽ кайсы вакытта сайлап алуда катнашуга гаризаны 

ҥзгҽртергҽ яки кире алырга хокуклы. бҥлеге. 

Хҽбҽрнамҽдҽ гаризаны чакыртып алучы оешма-катнашучының исеме 

мҽҗбҥри рҽвештҽ кҥрсҽтелергҽ тиеш, шулай ук Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм 

шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ 

системасы операторын сайлап алуда катнашу ҿчен гариза һҽм документлар алу 

распискасы оригиналы да кҥрсҽтелгҽн. Заявка ҥзгҽрешлҽре 1.9.1 п. нигезендҽ 

ҽзерлҽнергҽ һҽм тҿшерелергҽ тиеш. Ҽлеге бҥлектҽге конверт, документлар 

комплекты булган конверт «сайлап алуда катнашуга гаризаның ҥзгҽрҥе» дип 

маркировкаланырга һҽм адресатка гаризалар салынган конвертларны ачканчы 

җибҽрелергҽ тиеш. 

1.11. Документларның нигезлҽмҽлҽрен сайлап алуда катнашучыларга 

аңлатмаларны бирҥ формалары, тҽртибе, вакыты һҽм тҽмамлану вакыты. 

1.11.1.Сайлап алуны уздырганда вҽкалҽтле орган яки комиссия белҽн сайлап 

алуда катнашучы белҽн нинди дҽ булса сҿйлҽшҥлҽр рҿхсҽт ителми. Ҽлеге 

нигезлҽмҽ бозылган очракта, сайлап алу Россия Федерациясе законнарында 

каралган тҽртиптҽ гамҽлдҽ тҥгел дип танылырга мҿмкин. Вҽкалҽтле орган 

документларның нигезлҽмҽлҽренҽ аңлатма бирҽ ала. 

1.11.2.Сайлап алуда телҽсҽ кайсы катнашучы вҽкалҽтле органга язма рҽвештҽ 

документация нигезлҽмҽлҽрен аңлату турында запрос җңбҽрергҽ хокуклы. 

Кҥрсҽтелгҽн гарызнамҽ кергҽн кҿннҽн соң ике эш кҿне эчендҽ вҽкалҽтле орган, 

ҽгҽр кҥрсҽтелгҽн запрос вҽкалҽтле органга 1.9.2 пунктында билгелҽнгҽн сайлап 

алуда катнашу ҿчен гаризалар бирелгҽн кҿнгҽ кадҽр биш кҿннҽн дҽ соңга 



  

  

калмыйча, документларның нигезлҽмҽлҽрен язмача аңлатуны җибҽрергҽ тиеш. 

Катнашучының соравы буенча документация нигезлҽмҽлҽрен аңлатуны 

җибҽргҽннҽн соң бер кҿн эчендҽ мондый аңлатма вҽкалҽтле орган тарафыннан 

рҽсми сайтта Запрос предметын кҥрсҽтеп, ҽмма сайлап алуда катнашучының 

кҥрсҽтмичҽ, урнаштырылырга тиеш. Документлар нигезлҽмҽлҽрен аңлату аның 

асылын ҥзгҽртмҽскҽ тиеш.  

  1.11.3. Сайлап алуда катнашучыларга Документлар нигезлҽмҽлҽренең 

аңлатмаларын бирҥ мҽгълҥмат картасында кҥрсҽтелгҽн вакыт эчендҽ башкарыла. 

1.12. Сайлап алу һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен гариза салынган 

конвертларны ачу урыны, тҽртибе, датасы һҽм вакыты, сайлап алуда катнашу ҿчен 

электрон документлар формасында бирелгҽн гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ачу. 

1.12.1.Мҽгълҥмат картасында кҥрсҽтелгҽн кҿнне, вакытында һҽм урында 

комиссия тарафыннан сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган конвертлар 

ачыла һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен электрон документлар формасында 

бирелгҽн гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ачу гамҽлгҽ ашырыла.   

1.12.2.Сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачкан 

кҿнне, лҽкин ҽлеге бҥлекнең 1.12.1 пунктында кҥрсҽтелгҽн вакыттан да иртҽрҽк 

тҥгел, Комиссия катнашучыларга сайлап алуда катнашучыларга гариза бирҥ 

мҿмкинлеге турында игълан итҽргҽ, гариза салынган конвертларны ачканчы һҽм 

сайлап алуда катнашу ҿчен электрон документлар формасында бирелгҽн 

гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ачканчы бирелгҽн заявкаларны ҥзгҽртергҽ яки 

чакыртып алырга тиеш. Кҥрсҽтелгҽн белдерҥ гариза салынган беренче конверт 

ачылганчы ясалырга тиеш. 

1.12.3. Комиссия вҽкалҽтле органга конвертларны ачканчы кергҽн гаризалар 

салынган конвертларны ача. 

1.12.4.Һҽр катнашучының исеме (юридик зат ҿчен) һҽм почта адресы, аны 

сайлап алуда катнашуга гариза салынган конверт ачыла, документларда каралган 

белешмҽлҽр һҽм документлар, килешҥне ҥтҽҥ шартлары, мондый гаризада 

кҥрсҽтелгҽн һҽм сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ критерие булган 

килешҥне ҥтҽҥ шартлары конвертларны ачканда игълан ителҽ һҽм конвертларны 

ачу беркетмҽсенҽ кертелҽ. 

1.12.5.Сайлап алуда катнашуга гариза биргҽн катнашучылар яисҽ аларның 

вҽкиллҽре сайлап алуда катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачканда 

катнашырга хокуклы. Сайлап алуда катнашучыларның вҽкиллҽре сайлап алуда 

катнашучы исеменнҽн эш-гамҽллҽр башкаруга затның вҽкалҽтлҽрен раслаучы 

документ тапшыралар. Оешманың беренче затлары булмаган сайлап алуда 

катнашучылар вҽкиллҽре булган очракта, 2 бҥлектҽ бирелҽ торган форма буенча 

тиешле сайлап алу катнашучысының мҽнфҽгатьлҽрен тҽкъдим итҥгҽ ышаныч 

кҽгазе тапшырылырга тиеш. 

1.12.6.Конвертларны ачканда катнашучылар һҽм затлар сайлап алуда 

катнашучыларның вҽкиллҽрен теркҽҥ кҽгазендҽ теркҽлҽ, ул комиссия секретаре 

тарафыннан тҿзелҽ һҽм кул куела. 

1.12.7.Конвертларны ачу беркетмҽсе комиссия тарафыннан алып барыла һҽм 

гариза салынган конвертларны ачканнан һҽм сайлап алуда катнашу ҿчен электрон 

документлар формасында бирелгҽн гаризаларга керҥ мҿмкинлеген ачканнан соң 

ук комиссия һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан имзалана. Кҥрсҽтелгҽн беркетмҽ 

мондый беркетмҽгҽ кул куелганнан соң килҽ торган кҿн эчендҽ вҽкалҽтле орган 

тарафыннан урнаштырыла. 



  

  

1.12.8. Вҽкалҽтле орган конвертлар ачуның аудиоязмасын гамҽлгҽ ашыра. 

Конвертларны ачканда катнашучы һҽр сайлап алуда катнашучы мондый 

конвертларны ачуның аудио-һҽм видеоязмасын гамҽлгҽ ашырырга хокуклы. Шул 

ук вакытта мондый катнашучы конвертларны ачу процедурасына кадҽр 

комиссиягҽ аудио - яки видеоязманы гамҽлгҽ ашыру нияте турында хҽбҽр итҽргҽ 

тиеш. 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар бирҥ вакыты тҽмамлангач, сайлап 

алуда катнашуга бер генҽ гариза бирелгҽн яисҽ сайлап алуда катнашуга бер генҽ 

гариза да бирелмҽгҽн очракта, сайлап алу узмаган дип таныла. 

1.13. Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ критерийлары. 

1.13.1. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны бҽялҽҥ критерийлары мҽгълҥмат 

картасында кҥрсҽтелгҽн. 

1.14. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны карау 

1.14.1 Комиссия документларда билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ туры килҥ-килмҽҥгҽ 

сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны карый. Сайлап алуда катнашу ҿчен 

гаризаларны карау срогы сайлап алуда катнашуга гариза салынган конвертларны 

ачканнан соң егерме кҿннҽн дҽ артмаска тиеш. 

1.14.2. Комиссия сайлап алуда катнашуга гаризаларны карау беркетмҽсен алып 

бара, ул сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны карау тҽмамланган кҿнне 

комиссия ҽгъзалары тарафыннан имзалана. Кҥрсҽтелгҽн беркетмҽ сайлап 

алуда катнашу ҿчен гаризаларны карау тҽмамланган кҿнне заказчы тарафыннан 

рҽсми сайтта урнаштырыла. 

1.15. Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ тҽртибе. 

1.15.1. Комиссия сайлап алуда катнашучылар тарафыннан бирелгҽн гаризаларны 

бҽяли. 

1.15.2.Мондый заявкаларны бҽялҽҥ һҽм чагыштыру срогы сайлап алуда 

катнашуга гаризаларны карау беркетмҽсенҽ кул куелганнан соң ун кҿннҽн дҽ 

артмаска тиеш. 

1.15.3.Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ, мҽгълҥмати картада 

билгелҽнгҽн критерийлар нигезендҽ, килешҥне ҥтҽҥнең иң яхшы шартларын 

ачыклау максатыннан, комиссия тарафыннан гамҽлгҽ ашырыла. 

1.15.4. Комиссия сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ беркетмҽсен алып 

бара, анда гаризалар каралган, сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ 

тҽртибе, карарны бҽялҽҥ нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ кабул ителгҽн гаризаларны 

бҽялҽҥ тҽртибе, тҽртип номерлары, шулай ук сайлап алуда катнашучыларның 

исемнҽре (юридик затлар ҿчен) һҽм сайлап алуда катнашучыларның почта 

адреслары булырга тиеш. Беркетмҽгҽ заявкалар бҽясе узган кҿнне комиссия 

ҽгъзалары һҽм вҽкалҽтле орган тарафыннан имза салына. Беркетмҽ ике нҿсхҽдҽ 

тҿзелҽ, аларның берсе Вҽкалҽтле органда саклана, икенчесе сайлап алуда 

җиңҥчегҽ тапшырыла. Гаризаларны карауга, аңлатуга, бҽялҽҥгҽ кагылышлы 

мҽгълҥмат һҽм килешҥне бирҥ турында тҽкъдимнҽр сайлап алуда  

катнашучыларга яисҽ бу процесска рҽсми катнашы булмаган башка затларга 

сайлап алу җиңҥчесе игълан ителгҽнче ачылырга тиеш тҥгел. 

1.15.5.Вҽкалҽтле орган гаризаларны бҽялҽҥ беркетмҽсенҽ кул куйганнан һҽм 

чагыштырганнан соң ҿч эш кҿне эчендҽ сайлап алуда җиңҥчегҽ беркетмҽнең бер 

нҿсхҽсен һҽм килешҥ проектын тапшыра. 

1.15.6.Гаризаларны бҽялҽҥ беркетмҽсе вҽкалҽтле органның рҽсми сайтында 

кҥрсҽтелгҽн беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн соң килҽ торган кҿн эчендҽ 



  

  

урнаштырыла. 

1.16. Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны бҽялҽҥ беркетмҽсенең рҽсми 

сайтында урнашкан кҿннҽн алып, сайлап алу җиңҥчесе килешҥ проектын 

имзаларга тиеш. 

1.16.1.Килешҥ мҽгълҥмат картасында кҥрсҽтелгҽн вакыт эчендҽ сайлап алуда 

җиңҥче тарафыннан имзаланырга тиеш. 

1.16.2.Сайлап алу җиңҥчесе килешҥ тҿзҥдҽн читлҽшкҽн дип танылган очракта, 

Заказ бирҥче судка сайлап алуда җиңҥчене килешҥ тҿзергҽ мҽҗбҥр итҥ турында, 

шулай ук килешҥ тҿзҥдҽн читлҽшҥгҽ килгҽн зыянны каплау турында гариза 

белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ яки сайлап алуда катнашучы белҽн килешҥ тҿзергҽ 

хокуклы. Шул ук вакытта икенче номер бирелгҽн сайлап алуда катнашучы ҿчен 

килешҥ тҿзҥ мҽҗбҥри булып тора. Сайлап алуда катнашучының гаризасына 

икенче номер бирелгҽн гаризасыннан баш тарткан очракта, заказчы килешҥ 

тҿзҥдҽн судка мондый катнашучыны килешҥ тҿзергҽ мҽҗбҥр итҥ турында гариза 

белҽн, шулай ук килешҥ тҿзҥдҽн читлҽшҥгҽ киткҽн зыянны каплау турында 

гариза белҽн мҿрҽҗҽгать итҽргҽ яки сайлап алуны гамҽлгҽ ашмаган дип тану 

турында Карар кабул итҽргҽ хокуклы. 

1.16.3. Сайлап алуда җиңҥчене килешҥ тҿзҥ ҿчен каралган срокта билгелҽгҽннҽн 

соң, заказчы сайлап алу җиңҥчесе белҽн килешҥ тҿзҥдҽн,  тҥбҽндҽге факт 

билгелҽнгҽн очракта, баш тартырга тиеш: 

1) юридик затларны - сайлап алуда катнашучыларны юкка чыгару яисҽ 

Арбитраж суды тарафыннан сайлап алуда катнашучыларны - юридик затларны, 

индивидуаль эшкуарларны банкрот дип тану турында һҽм сайлап алу  

производствосын ачу турында Карар кабул итҥ; 

2) административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе кодексында 

каралган тҽртиптҽ кҥрсҽтелгҽн затларның эшчҽнлеген туктатып тору; 

3) кҥрсҽтелгҽн затлар тарафыннан 1.5 п. да каралган документлардагы белҽ 

торып ялган белешмҽлҽр бирҥ документациясе;  

4) соңгы тҽмамланган хисап чоры ҿчен бухгалтерлык хисабы мҽгълҥматла-

ры буенча ҽлеге затларның активларының баланс бҽясенең егерме биш процен-

тыннан артып китсҽ, суд карары буенча салынган кулга алынган кҥрсҽтелгҽн 

затларның мҿлкҽтенең урнашу урыны; 

5) кҥрсҽтелгҽн затларның, соңгы хисап чорында ҽлеге бухгалтерлык хисабы 

буенча сайлап алуда катнашучы активларының баланс бҽясенең егерме биш 

процентыннан артып киткҽн, кҥрсҽтелгҽн затлар Россия Федерациясе законнары 

нигезендҽ кҥрсҽтелгҽн бурычның булуына шикаять белдермҽгҽн очракта, узган 

календарь ел ҿчен телҽсҽ кайсы дҽрҽҗҽдҽге бюджетларга яисҽ бюджеттан тыш 

дҽҥлҽт фондларына исҽплҽнгҽн салымнар, җыемнар һҽм башка мҽҗбҥри 

тҥлҽҥлҽр буенча бурычлары булу. 

1.16.4. Сайлап алу җиңҥчесе белҽн килешҥ тҿзҥдҽн баш тарткан очракта, заказчы 

бер кҿн эчендҽ килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту турында беркетмҽ тҿзи, анда аны тҿзҥ 

урыны, датасы һҽм вакыты, заказ бирҥче килешҥ тҿзҥдҽн баш тарткан зат 

турында белешмҽлҽр, килешҥ тҿзҥдҽн баш тарту ҿчен нигез булган фактлар 

турында белешмҽлҽр, шулай ук мондый фактларны раслаучы документлар 

реквизитлары булырга тиеш. Беркетмҽ заказчы тарафыннан мондый беркетмҽ 

тҿзелгҽн кҿнне имзалана. Беркетмҽ ике нҿсхҽдҽ тҿзелҽ, аларның берсе заказ 

бирҥченең саклана. Кҥрсҽтелгҽн беркетмҽ заказчы тарафыннан рҽсми сайтта, 

кҥрсҽтелгҽн беркетмҽгҽ кул куелган кҿннҽн соң килгҽн кҿн эчендҽ урнаштырыла. 



  

  

Заказ бирҥче беркетмҽгҽ кул куйганнан соң ике эш кҿне эчендҽ бер нҿсхҽ 

беркетмҽ тапшыра, заказ бирҥче аның белҽн килешҥлҽр тҿзҥдҽн баш тарта.



  

  

2 бҥлек. САЙЛАП АЛУНЫҢ МҼГЪЛҤМАТИ КАРТАСЫ. 

Килҽсе мҽгълҥмат Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 

шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль 

транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын 

сайлап алуны ҥткҽрҥ ҿчен Нигезлҽмҽнең 1 бҥлек. Гомуми талҽплҽр ҿлешен 

тулыландыра. Каршылыклар булган очракта Ҽлеге бҥлеккҽ нигезлҽмҽнең 1 бҥлек. 

Гомуми талҽплҽр ҿлешеннҽн ҿстенлек бирелҽ. 

  

1.2.пункты  Сайлап алу предметы.  

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр 

җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны 

автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган 

тҥлҽҥ системасы операторын сайлап алу 

   

  1.3.1. 

пункты  

 Вҽкалҽтле орган исеме 

 

   Кайбыч муниципаль районы башкарма комитеты 

Сайлап алуны оештыручының адресы:   422330,  Татарстан, 

Кайбыч муниципаль  районы, Олы Кайбыч ав., Кояшлы  

бульвар ур.,  7й. 

  Элемтҽ ҿчен:  Гаттарова Гҿлнара Минсалим кызы 

  Телефон:  8(84370)-21429  

Рҽсми сайт: http://kaybici.tatarstan.ru 

 

  1.4.5. 

пункты 

Сайлап алуда катнашучы турында белешмҽлҽр һҽм 

документлар 

1. Сайлап алуда катнашуга гариза биргҽн катнашучы турында 

белешмҽлҽр һҽм документлар:  

1.1. Юридик затлар ҿчен-юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт 

реестрыннан сайлап алуны ҥткҽрҥ турында рҽсми сайтта 

урнашканчыга кадҽр алты айдан да иртҽрҽк алынмаган 

юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ҿземтҽ яки 

мондый кҥчермҽнең нотариаль расланган кҥчермҽсе; - чит ил 

юридик затлары ҿчен - тиешле дҽҥлҽт законнары нигезендҽ 

сайтта урнаштырылган кҿнгҽ кадҽр алты айдан да иртҽрҽк 

алынмаган юридик затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы 

документ;  

1.2. Сайлап алуда катнашучы-юридик зат исеменнҽн эш-

гамҽллҽр башкару вҽкалҽтен раслаучы Документ (билгелҽҥ 

турында яки сайлау турында карар кҥчермҽсе, яки физик зат 

вазыйфасына билгелҽҥ турында боерык кҥчермҽсе, аның 

нигезендҽ сайлап алуда катнашучы исеменнҽн ышаныч 

http://alekseevskiy.tatarstan.ru/


  

  

кҽгазеннҽн башка гына эш итҽргҽ хокуклы (алга таба 

җитҽкче). Сайлап алу катнашучысы исеменнҽн башка зат 

булса, сайлап алуда катнашу ҿчен гаризада катнашучы 

исеменнҽн гамҽллҽр башкаруга ышанычнамҽ булырга тиеш. 

сайлап алуда катнашучының мҿһере белҽн таныкланган һҽм 

сайлап алуда катнашучының җитҽкчесе (юридик затлар ҿчен) 

яисҽ ҽлеге җитҽкче тарафыннан вҽкалҽтле зат тарафыннан 

имзаланган заказны яки мондый ышанычнамҽнең нотариаль 

расланган кҥчермҽсен китерергҽ тиеш. Кҥрсҽтелгҽн 

ышанычнамҽ сайлап алуда катнашучының вҽкалҽтле 

җитҽкчесе тарафыннан имзаланган очракта, сайлап алуда 

катнашуга гаризада шулай ук мондый затның вҽкалҽтлҽрен 

раслаучы документ булырга тиеш (3.3 формасы);  

1.3.Сайлап алуда катнашучының оештыру документлары 

кҥчермҽлҽре (юридик затлар ҿчен); 2. Проектны ҥтҽҥ 

шартлары турында тҽкъдимнҽр (3.4 формасы.) 

  

   

1.6.1. 

пункты 

Сайлап алуда катнашучылар тарафыннан кҥрсҽтелҥче 

хезмҽтлҽр, аларның сан һҽм сыйфат характеристикалары 

тасвирламасына карата талҽплҽр Сайлап алуда катнашучы 

проектны ҥтҽҥ шартлары турында тҽкъдимнҽр бирергҽ тиеш 

(3.4 формасы.)  

  1.7.1. 

пункты 

Хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары һҽм срогы  

Хезмҽт кҥрсҽтҥ шартлары: 2 бҥлек нигезендҽ. Хезмҽт кҥрсҽтҥ 

вакыты (чоры) : 2 бҥлек нигезендҽ. 

  1.8.1. 

пункты 

Финанслау чыганагы  

Финанслау сайлап алуда катнашучының ҥз акчалары яки 

сайлап алуда катнашучы тарафыннан җҽлеп ителгҽн 

инвестиция чаралары хисабына гамҽлгҽ ашырыла. Югарыда 

кҥрсҽтелгҽн акчалар ТР, РФ бюджеты акчалары була алмый. 

  1.9.1., 1.9.2. 

пункты 

Гаризалар бирҥ вакыты башлану һҽм тҽмамлану датасы  

Документ эш кҿннҽрендҽ 08.00 сҽгатьтҽн 12.00 сҽгатькҽ кадҽр 

һҽм 13.00 сҽгатьтҽн 17.15 сҽгатькҽ кадҽр (җомга кҿнне 16.00 

сҽгатькҽ кадҽр) бирелҽ һҽм сайлап алуны ҥткҽрҥ турындагы 

хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн гаризалар салынган конвертларны 

ачу кҿнендҽ туктатыла. 2019 елның «15» августыннан, эш 



  

  

кҿннҽрендҽ 08.00 сҽгатьтҽн 12.00 сҽгатькҽ кадҽр һҽм 13.00 

сҽгатьтҽн 17.15 сҽгатькҽ кадҽр (җомга кҿнне 16.00 сҽгатькҽ 

кадҽр) гаризалар салынган конвертларны ачу һҽм сайлап 

алуны ҥткҽрҥ турында хҽбҽрнамҽдҽ кҥрсҽтелгҽн электрон 

документлар формасында бирелгҽн гаризаларга керҥ 

мҿмкинлеге ачылу кҿнендҽ туктатыла. 

 

 1.9.3. 

пункты 

 

Гаризалар бирҥ урыны  
Сайлап алуда катнашучы сайлап алуда катнашу ҿчен, 

тҥбҽндҽге адрес буенча язма формада гариза бирҽ: 422230, 

Татарстан Республикасы, Кайбыч районы, Олы Кайбыч 

авылы, Кояшлы  бульвар ур.,  7й. 

 

            

  1.11.3 

пункты 

Нигезлҽмҽгҽ аңлатмалар бирҥ вакыты һҽм башлану 

датасы. 

 Документ нигезлҽмҽсе буенча сайлап алуда катнашучыларга 

аңлатмаларны 2019 елның «2» сентябреннҽн «27» 

сентябренҽ кадҽр (эш кҿннҽрендҽ) 8.00 сҽгатьтҽн 16.30 

сҽгатькҽ кадҽр   бирҥ гамҽлгҽ ашырыла 

  

 1.12.1. 

пункты 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар салынган 

конвертларны ачу урыны, датасы һҽм вакыты 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризалар: 422230, Татарстан 

Республикасы, Кайбыч районы, Олы Кайбыч авылы, 

Кояшлы  бульвар ур.,  7й. адресы буенча ачылачак. 

   

10.00 сҽг. (Мҽскҽҥ вакыты) ” 30” сентябрь 2019 ел. 

  

 1.13.1. 

пункты 

 Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ 

критерийлары 

 Комиссия проектны ҥтҽҥ шартлары турында тҽкъдимнҽр 

формасына туры китереп сайлап алуда катнашучылар 

тарафыннан бирелгҽн гаризаларны бҽялҽҥне һҽм 

чагыштыруны гамҽлгҽ ашыра. Бҽялҽҥ 3 ҿлештҽ тҽкъдим 

ителгҽн сайлап алуда катнашучыларның тҽкъдимнҽрен 

бҽялҽҥ критерийлары нигезендҽ ҥткҽрелҽ. Сайлап алуда 

катнашучы тарафыннан тҽкъдим ителгҽн хезмҽтлҽр, 

«проектны ҥтҽҥ шартлары турында тҽкъдимнҽр» 

формасындагы хезмҽт кҥрсҽтҥлҽрдҽн тыш һҽм «сайлап 

алуда катнашучыларның тҽкъдимнҽрен бҽялҽҥ 

критерийлары» дигҽн 3 ҿлеш нигезендҽ бҽялҽнҽ торган 

хезмҽтлҽр комиссия тарафыннан бҽялҽнми. Комиссия сайлап 

алу предметы буенча иң яхшы шартлар тҽкъдим иткҽн 

сайлап алу катнашучысының лоты буенча сайлап алуда 

җиңҥче дип таный 



  

  

  

  1.14. 

пункты 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны карау. 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны карау. 

Комиссия 2019 елның 1   октябрендҽ билгелҽнгҽн талҽплҽргҽ 

туры килҥ-килмҽҥгҽ сайлап алуда 

катнашу гаризаларын карый. 

  

  1.15. 

пункты 

Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны бҽялҽҥ һҽм 

чагыштыру тҽртибе. 

Комиссия 2019 елның 2 октябрендҽ сайлап алуда 

катнашучылар тарафыннан танылган гаризаларны 

бҽялҽҥне һҽм чагыштыруны гамҽлгҽ ашыра 

  

 1.16.1. 

пункты 

Сайлап алу җиңҥчесе, ачык сайлап алуда бердҽнбер 

катнашучы, ачык сайлап алуда катнашуга гариза 

биргҽн бердҽнбер катнашучы, ачык сайлап алуда 

бердҽнбер катнашучы дип танылган килешҥ проектын 

имзалау вакыты 

 Килешҥне имзалау вакыты ачык сайлап алуда җиңҥче яисҽ 

ачык сайлап алуда катнашучы тарафыннан ачык сайлап 

алуда бердҽнбер катнашучы тарафыннан тҿзелҽ: бҽялҽҥ 

беркетмҽсе урнаштырылганнан һҽм сайлап алуда катнашу 

ҿчен гаризаларны чагыштырганнан соң 10 (ун) кҿннҽн дҽ 

ким тҥгел һҽм ачык сайлап алу кҿненнҽн алып 12 (унике) 

кҿннҽн дҽ соңга калмыйча. 

Килешҥгҽ кул кую вакыты ачык сайлап алуда катнашуга 

гариза биргҽн яки сайлап алуда катнашучы дип танылган 

бердҽнбер катнашучы тарафыннан ачык сайлап алуда 

катнашу ҿчен гариза биргҽн бердҽнбер катнашучы булып 

тора: рҽсми сайтта ачык сайлап алуда катнашуга 

гаризаларны карау беркетмҽсе урнаштырылганнан соң 

кимендҽ 10 (ун) кҿн һҽм ачык сайлап алуда катнашуга 

гаризалар каралганнан соң 12 кҿннҽн дҽ артык тҥгел. 

  

  



  

  

3 бҥлек. КАТНАШУЧЫЛАР ТУТЫРУ ҾЧЕН ФОРМАЛАР ЬҼМ 

ДОКУМЕНТ ҤРНҼКЛҼРЕ 

3.1. САЙЛАП АЛУДА КАТНАШУ ҾЧЕН ТАПШЫРЫЛА ТОРГАН 

ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ ФОРМАСЫ. 

Шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм Татарстан Республикасы 

Ҽгерҗе муниципаль районында Шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен 

автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын сайлап алуда катнашу ҿчен 

тҽкъдим ителҽ торган  

ДОКУМЕНТЛАР ИСЕМЛЕГЕ  

  

Ҽлеге   

______________________________________________________________________ 

(сайлап алуда катнашучының исеме) 

шуны раслый: Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр 

җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль 

транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын 

сайлап алуда катнашу ҿчен 
№ 

п\п 
атамасы 

Бит 

номеры   

1 Сайлап алуда катнашу ҿчен гариза (3.2 формасы.)  

2 

Юридик затларның бердҽм дҽҥлҽт реестрыннан ачык сайлап алуны ҥткҽрҥ 

турында хҽбҽр чыкканчыга кадҽр алты айдан да иртҽрҽк алынмаган ҿземтҽ 

яки мондый кҥчермҽнең нотариаль расланган кҥчермҽсе (юридик затлар 

ҿчен) 

 

- чит ил юридик затлары ҿчен - тиешле дҽҥлҽт законнары нигезендҽ сайтта 

урнаштырылган кҿнгҽ кадҽр алты айдан да иртҽрҽк алынмаган юридик 

затны дҽҥлҽт теркҽвенҽ алу турындагы документ 

3 
Сайлап алуда катнашучы исеменнҽн гамҽллҽр башкаруга затның 

вҽкалҽтлҽрен раслый торган документ 

 

4 
  Сайлап алуда катнашучының оештыру документлары кҥчермҽлҽре 

(юридик затлар ҿчен) 

 

5   Ҥтҽҥ шартлары турында тҽкъдимнҽр (3.4 формасы.)  

 

 

      Җитҽкче/вҽкалҽтле зат 

    Сайлап алуда катнашучы           ( ______________________) 

                                                             (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Мҿһер урыны 
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3.2. САЙЛАП АЛУДА КАТНАШУГА ГАРИЗА ФОРМАСЫ. 

Сайлап алу катнашучысы бланкында 

Дата, исх. номер 

Башкарма комитет җитҽкчесенҽ 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 

транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм 

шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган 

тҥлҽҥ системасы операторын  

САЙЛАП 

АЛУДА КАТНАШУ ҾЧЕН ГАРИЗА 

 

1. Документларны, шулай ук ҽлеге сайлап алу ҿчен кулланыла торган законнарны 

һҽм норматив-хокукый актларны ҿйрҽнеп 

______________________________________________________________________ 

(сайлап алуда катнашучының исеме) 

йҿзендҽ, 

______________________________________________________________________ 

(җитҽкче һҽм аның ф. и. о. вазыйфасы исеме) 

югарыда кҥрсҽтелгҽн документларда билгелҽнгҽн шартларда сайлап алуда 

катнашырга ризалашу турында хҽбҽр итҽ һҽм ҽлеге гаризаны җибҽрҽ. 

2. Без ҽлеге тҽкъдимне тҽкъдим иткҽн шартларда, документ талҽплҽренҽ туры 

китереп, сайлап алуда каралган хезмҽтлҽрне кҥрсҽтергҽ риза. 

3. Тҽкъдим документларда билгелҽнгҽн форма буенча тҿзелгҽн документларның 

исемлегендҽ каралган кушымталарны ҥз эченҽ ала. 

4. Без техник бирем материаллары белҽн таныштык. 

5. Югарыда бҽян ителгҽн тҽкъдимнҽр кабул ителсҽ, без техник бирем белҽн 

расланган документлар талҽплҽренҽ туры китереп хезмҽт кҥрсҽтҥне ҥз ҿстебезгҽ 

алабыз. 

6. Килешҥ шартларын ҥтҽҥне ҥзебезнең яки инвестиция чаралары хисабына 

гарантиялибез. 

7. Безнең гаризада бирелгҽн мҽгълҥматларның дҿреслеген гарантиялибез һҽм 

барлык катнашучылар ҿчен дҽ тигез шартлар тудыруга каршы килми торган 

вҽкалҽтле орган хокукын раслыйбыз, бездҽ, хакимиятнең вҽкалҽтле 

органнарында, безнең гаризада телгҽ алынган юридик һҽм физик затлардан анда 

бирелгҽн белешмҽлҽрне, шул исҽптҽн башкаручылар турында белешмҽлҽрне 

тҿгҽллҽштерҥче мҽгълҥматны соратып алу. 

8. Ҽлеге декларация белҽн ҥзебезнең 1.5.2.п.каралган талҽплҽргҽ туры килҥен 

декларациялибез.-1.5.2.4. Документларның 1 бҥлегендҽге. 

9. Безнең тҽкъдимнҽр иң яхшы дип табылса, без ҥз ҿстебезгҽ ачык сайлап алуны 

ҥткҽрҥ турындагы хҽбҽрнамҽдҽ билгелҽнгҽн документ талҽплҽренҽ туры китереп 

хезмҽт кҥрсҽтҥ турында килешҥ имзаларга йҿклҽмҽ алабыз. 

10. Безнең тҽкъдимнҽр сайлап алу җиңҥчесенең тҽкъдимнҽреннҽн соң иң яхшысы 

булса, ҽ сайлап алу җиңҥчесе килешҥ тҿзҥдҽн читлҽшкҽн дип табылса, без ҽлеге 

Килешҥне документация талҽплҽре һҽм безнең тҽкъдимнҽр шартлары нигезендҽ 

имзаларга тиешбез. 

11. Оештыру характерындагы һҽм вҽкалҽтле орган белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек 

мҽсьҽлҽлҽре буенча безгҽ оператив хҽбҽр итҥ ҿчен вҽкалҽтле вҽкил 
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______________________________________________________________________

(Ф. И. А.и., сайлап алу катнашучысының телефоны) 

Сайлап алу турында барлык мҽгълҥматларны вҽкалҽтле затка хҽбҽр итҥегезне 

сорыйбыз. 

12. Безгҽ бҽялҽҥ беркетмҽсен алу һҽм килешҥ проектын сайлап алу һҽм 

чагыштыру датасыннан соң килешҥ тҿзҥ хокукы бирелгҽн очракта, рҽсми килешҥ 

имзалаганчы, ҽлеге гариза безнең тҽкъдимнҽр шартларында килешҥ тҿзҥ 

турында заказчы һҽм алдан тҿзелгҽн килешҥ характерында булачак. 

13. Ҽлеге гариза сайлап алу процедурасын тҽмамланганчы гамҽлдҽ. 

14. Безнең юридик һҽм фактик а д р е с л а р  

___________________________________________________________ , 

телефон______________________ , факс__________________ . 

15. Безнең адреска хҽбҽрнамҽне тҥбҽндҽге адрес буенча җибҽрҥегезне сорыйбыз:  

16. Ҽлеге гаризага "_________ " исемлеге нигезендҽ документлар теркҽлҽ. 

 

Җитҽкче/вҽкалҽтле зат 

    Сайлап алуда катнашучы           ( ______________________) 

                                                             (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Мҿһер урыны 
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3.3. САЙЛАП АЛУДА КАТНАШУЧЫНЫҢ МҼНФҼГАТЬЛҼРЕН ЯКЛАУ 

ХОКУКЫНА ИЯ ВҼКАЛҼТЛЕ 

ЗАТКА ЫШАНЫЧНАМҼ ЬҼМ ИМЗА ФОРМАСЫ. 

 

Сайлап алуда катнашучы бланкта 

Дата, исх. номер 

 

ЫШАНЫЧНАМҼ  № ____ 

 

  Казан ш. 

______________________________________________________________________ 
(доверенность бирү саны, ае һәм елы турында язмача) 

 Сайлап алуда 

катнашучы:______________________________________________________ 
(сайлап алуда катнашучының исеме) 

  _______________________________________________ йҿзендҽ   

_____________________________________________________________ 
                         (фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы 

ышанычнамҽ___________________________________________________________ 
(фамилиясе, исеме, атасының исеме, вазыйфасы) 

паспорт сериясе ________ №_____________ бирелгҽн 

_______________________________________  «____» _____________ 

   

______________________________________________________________________  
(сайлап алуда катнашучының исеме) 

мҽнфҽгатьлҽрен 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 

транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында 

йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы операторын сайлап алуга. 

Ҽлеге йҿклҽмҽне ҥтҽҥ максатларында ул комиссиягҽ кирҽкле документларны 

тапшырырга, сайлап алуда катнашучы - ышаныччы исеменнҽн аны ҥтҽҥ белҽн 

бҽйле барлык документларны имзаларга һҽм алырга вҽкалҽтле. 

 

И м за _______________________________       ______________________ 

раслыйбыз.  
                                            (Таныкланучының ф. и. а.и.)                                                                   (таныкланучы имзасы) 

 

Ышанычнамҽ «____»  ____________________ 20__ е. кадҽр гамҽлдҽ 

 

 

Җитҽкче/вҽкалҽтле зат 

    Сайлап алуда катнашучы                     ( ______________________) 

                                                             (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

Мҿһер урыны 
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3.4. ПРОЕКТНЫ ҤТҼҤ ШАРТЛАРЫ ТУРЫНДА ТҼКЪДИМ ФОРМАСЫ. 

 

Пр о е к т н ы  ҥ т ҽ ҥ  ш а р т л а р ы  т у р ы н д а  т ҽ к ъ д им 

______________________________________________________________________ 

(сайлап алуда катнашучының исеме) 

 

№ 

п\п 
Критерий исеме  

Сайлап алуда катнашучының 

тҽкъдиме  

1.  

Килешҥ шартларын ҥтҽҥ ҿчен 

кирҽкле хезмҽт ресурслары - 

даими нигездҽ эшлҽҥче, шундый 

ук проектларны гамҽлгҽ кертҥдҽ 

практик  тҽҗрибҽсе булган 

белгечлҽр. 

 Сайлап алуда катнашучы гариза 

составында югары белем 

турындагы дипломның  кҥчермҽлҽ-

рен, шулай ук кадрлар бҥлегеннҽн 

белешмҽ бирҽ. 

2.  

Килешҥнең гамҽлдҽ булу 

вакытына транспорт, социаль 

һҽм банк карталары җитештерҥ 

һҽм  персонализациялҽҥ ҿчен 

милектҽ яисҽ башка хокукта 

җитештерҥ базасы булу.  

 Транспорт, социаль һҽм банк 

карталарын ҽзерлҽҥ һҽм 

персонализациялҽҥ ҿчен аның 

җитештерҥ  базасы турында сайлап 

алуда катнашучыдан белешмҽ 

3.  

Килешҥ шартларын ҥтҽҥ ҿчен ҥз 

яки инвестиция чаралары хиса-

бына финанс мҿмкинлеклҽре. 

 

 Гариза бирҥченең белешмҽсе, бух-

галтерлык балансы, керемнҽр һҽм 

чыгымнар турында 2 хисап 

формасы белҽн 2018 ел 

4.  

Система операторына барлык 

тҿр транспорт карталары белҽн 

йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥ буенча һҽр 

ҥткҽрелгҽн Транзакция 

комиссиясе.  

 Сайлап алуда катнашучы комиссия 

% кҥрсҽткҽ гарантия белешмҽсе 

бирҽ. 

5.  

Сайлап алуда катнашучы " 

республика матди ярдҽм 

(компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге 

«ДКУ бҥлекчҽлҽре базасында 

Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районында 

халык белҽн претензия эшен 

алып баруны гарантияли 

 

Сайлап алуда катнашучы пунктлар 

саны, агент шартнамҽлҽре 

проектлары кҥрсҽтелгҽн гарантия 

белешмҽсе бирҽ. 

 

6.  

Сайлап алуда катнашучы 

«республика матди ярдҽм 

(компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге " 

ДКУ бҥлекчҽлҽре базасында 

Ташламалы транспорт 

кушымтасы булган электрон 

карталарны рҽсмилҽштерҥ һҽм 

бирҥ ҿчен гаризалар кабул 

Сайлап алуда катнашучы килешҥдҽ 

кҥрсҽтелгҽн срокларда һҽм 

кҥрсҽтелгҽн кҥлҽмдҽ ташламалы 

транспортны бирҥ ҿчен эш 

урыннарын оештыруның 

планын, этаплылыгын кҥрсҽтеп, 

гарантия белешмҽсе бирҽ. 
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итҥне оештыруны 2019 елның 

10 декабренҽ кадҽр Татарстан 

Республикасы Кайбыч муни-

ципаль районында килешҥдҽ 

кҥрсҽтелгҽн срокларда һҽм 

кҥрсҽтелгҽн кҥлҽмдҽ гарантияли 

7.  

Сайлап алуда катнашучы 

Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районында 

транспорт карталарын килешҥдҽ 

кҥрсҽтелгҽн срокларда һҽм кҥр-

сҽтелгҽн кҥлҽмдҽ тулыландыру 

һҽм сату пунктларын ачуны 

гарантияли. 

 

 Сайлап алуда катнашучы, 

пунктларны, аларның 

санын, агент шартнамҽлҽре 

проектларын кҥрсҽтеп, 

гарантия белешмҽсе бирҽ. 

 

Килешҥнең гамҽлдҽ булу срогы тҽмамланганчы ҽлеге тҽкъдимнең гамҽлдҽ булу 

срогы. 

Искҽрмҽ. 

     1. Сайлап алуда катнашучы ҥз телҽге буенча, ҽлеге формада бирелгҽн 

мҽгълҥматларны раслап, квалификациясен 

раслаучы телҽсҽ нинди документларны (мҽҗбҥригҽ ҿстҽп) куя ала. 

     2. Документларны тапшырмаган очракта сайлап алу катнашучысының 

гаризасы бҽялҽнми. 

  

Җитҽкче/вҽкалҽтле зат 

    Сайлап алуда катнашучы                     ( ______________________________) 

                                                                      (Фамилиясе, исеме, атасының исеме) 

                      Мҿһер урыны
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2 ҿлеш. Килешҥ проекты 

  

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 

транспортының барлык тҿрлҽрендҽ 

һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган 

тҥлҽҥ системасын гамҽлгҽ кертҥ 

һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен КИЛЕШҤ 

 

  Казан ш.                                                                                   « __ » _________ 2019ел 

           

Бер яктан__________________ нигезендҽ  эш  и т ҥ ч е 

___________________________________ йҿзендҽге алга таба «заказчы» 

дип аталучы ______________________________________________________ , 

икенче яктан _____________________ нигезендҽ  эш итҥче 

__________________________________  йҿзендҽге алга таба «башкаручы» дип 

аталучы 

______________________________________________________ , алга таба 

бергҽлҽп сайлап алу нҽтиҗҽлҽре нигезендҽ  

«яклар» дип аталачак  №__________,  беркетмҽ_________№ _________________ , 

тҥбҽндҽгелҽр турында килешҥ тҿзеделҽр: 

  

1. Гомуми нигезлҽмҽлҽр 

Ҽлеге Килешҥ кысаларында хезмҽттҽшлекнең тҿп юнҽлеше булып Татарстан 

Республикасы Кайбыч  муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать транспортының 

барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен 

автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасын гамҽлгҽ кертҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ 

буенча уртак проектны гамҽлгҽ ашыру тора. 

  

2. Килешҥ предметы. 

2.1. Ҽлеге килешҥнең предметы булып, контактсыз микропроцессор 

карталарыннан файдаланып, Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районында шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны 

автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасын 

(алга таба -АСОП) кертҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ тора. 

2.2. Ҽлеге Килешҥ Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 

шҽһҽр җҽмҽгать транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль 

транспортында гражданнарның йҿрҥен исҽпкҽ алу системасын 

камиллҽштерҥ мҽсьҽлҽлҽрендҽ якларның ҥзара хезмҽттҽшлеге һҽм хезмҽттҽшлеге 

тҽртибен билгели торган тҿп документ булып тора. 

  

3. АСОП кертҥ сроклары һҽм тасвирламасы. 

3.1. Башкаручы ҽлеге Килешҥне гамҽлгҽ ашыру максатларында “Татарстан 

Республикасы Кайбыч  муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать транспортының 

барлык тҿрлҽрендҽ һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен 

автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасын гамҽлгҽ кертҥ һҽм аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ 

буенча техник бирем " кушымтасы нигезендҽ АСОП кертергҽ тиеш, ул ҽлеге 

килешҥнең аерылгысыз ҿлеше булып тора. 
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3.2. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районы территориясендҽ 

АСОП кертҥ. АСОПНЫ гамҽлгҽ кертҥ ҿчен кайбер шартларны гамҽлгҽ ашырырга 

кирҽк: 

3.2.1. Тҥбҽндҽге параметрлар белҽн Казан шҽһҽрендҽ Бердҽм ЦОД оештыру: 

- АСОП мҽгълҥматларын эшкҽртҥ ҿчен тҽҥлегенҽ кимендҽ 2 млн. транзакция 

кҥлҽмендҽ 200 тҿрдҽн дҽ ким булмаган ПБ системасы кулланыла торган исҽплҽҥ 

куҽтлҽре ; 

- саклау ҿчен җитҽрлек дҽрҽҗҽдҽ ышанычлы АСОП мҽгълҥматлар саклау 

системасы; 

- ЦОДны ышанычлы электр белҽн тҽэмин итҽ торган ҿзлексез туклану (2 бҽйсез 

электр туклану чыганагы булу, шҽһҽр челтҽрлҽреннҽн бҽйсез туклану чыганагы 

(дизель/газ генераторы) булуы мҽслихҽт); 

- кондиционерлы бина, кондиционерлау системасының куҽте температураны 

цодка 18-25 градус диапазонда ел ҽйлҽнҽсе тҽэмин итҽргҽ тиеш.; 

- физик яктан сакланган ЦОД, ул тҽэмин ителергҽ тиеш: 

- ЦОД биналарына керҥ белҽн идарҽ итҥ һҽм контроль системасы; 

- янгын сҥндерҥ газ системасы; 

- саклану вакыты 90 кҿннҽн дҽ ким булмаган видеокҥзҽтҥ системасы; 

 - 24/7/365 саклау режимы; 

- PCI DSS стандарты нигезендҽ Сканерлау нҽтиҗҽлҽре белҽн расланган ЦОД 

мҽгълҥмати ресурсларының логик саклануы; 

- "кайнар" резерв режимында эшлҽҥче 2 бҽйсез элемтҽ каналлары булу; 

- 24/7/365 режимында эшлҽҥче персонал булу. 

3.2.2. Эшкҽ сҽлҽтле контактсыз смарт-карталар (БСК) ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ. 

Карталарның кирҽкле саны: 

- Ташламалы категория гражданнары ҿчен 60 шҽхсилҽштерелгҽн БСК-10.12.2019 

елга кадҽр (ҿстҽмҽ чыгарылыш килештерҥ буенча); 

- 10.12.2019 елга кадҽр персонализациялҽҥ ҿчен ташламалы категория 

гражданнар ҿчен БСК ҽзерлҽҥ буенча 60 ката ҽзерлҽҥ. 

3.3.3. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында транспорт 

предприятиелҽре белҽн килешҥлҽр тҿзҥ: 

- транспорт предприятиелҽренең 40% белҽн килешҥ тҿзелгҽннҽн соң 10 кҿн 

эчендҽ; 

3.3.4. Транспорт предприятиелҽрен БСК нигезендҽ электрон йҿрҥ 

билетларына автоматлаштырылган контроль чаралары белҽн тҽэмин итҥ һҽм 

аларның контроле астында алынган мҽгълҥматны беренчел эшкҽртҥ: 

- килешҥ тҿзелгҽннҽн соң 10 кҿн эчендҽ транспорт предприятиелҽренең кимендҽ 

40% ы ҿчен килешҥ тҿзелҽ; 

3.3.5. 2019 елның 10 декабренҽ кадҽр Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районында “Республика матди ярдҽм (компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге" 

бҥлеклҽре базасында Ташламалы транспорт кушымталары булган электрон 

карталарны рҽсмилҽштерҥ һҽм бирҥ ҿчен гаризалар кабул итҥне оештыру. 

3.3.6. Электрон юл йҿрҥ билетларын сату һҽм тулыландыру пунктлары 

челтҽрен булдыру: 2019 елның 10 декабренҽ кадҽр Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районы территориясендҽ 1 пункттан да ким булмаган санда. 
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3.3.7. “Республика матди ярдҽм (компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге" бҥлекчҽлҽре 

базасында Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында халык белҽн 

дҽгъва эшен алып бару. 

3.3.8. Бу система Казан, Ҽлмҽт, Яшел Ҥзҽн, Яр Чаллы, Тҥбҽн Кама 

шҽһҽрлҽрендҽ кертелҽ торган АСОП системасына, шул исҽптҽн Казан, Ҽлмҽт, 

Яшел Ҥзҽн, Яр Чаллы, Тҥбҽн Кама шҽһҽрлҽре территориялҽрендҽ АСОПНЫ 

программа белҽн тҽэмин итҥ бҽясен дҽ кертеп, интеграциялҽҥ мҿмкинлеге белҽн 

тҽэмин ителергҽ тиеш. 

  

4. Хезмҽттҽшлек тҽртибе һҽм якларның функциялҽре. 

4.1. Башкаручы: 

“Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында пассажир 

транспортында йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥне автоматлаштырылган контроль системасына 

техник бирем" кушымтасына туры китереп, шҽһҽр пассажир транспортының 

барлык тҿрлҽрендҽ АСОПларны гамҽлгҽ кертҥ максатларында, ҥз яки инвестиция 

чаралары хисабына: 

4.1.1.Мҽгълҥмати кампаниянең планнарын һҽм материалларын ҽзерлҽҥне 

оештыра; 

4.1.2. ТР гомуми АСОП куркынычсызлыгы талҽплҽреннҽн һҽм башка 

талҽплҽрдҽн чыгып, АСОП җиһазлары сайлап ала. Ҿстҽмҽ катнашучылар-АСОП 

җиһазлары җитештерҥчелҽр пҽйда булган очракта, ҽлеге муниципаль 

берҽмлеклҽрдҽ Оператор тарафыннан кертелҥче буларак җиһазлар сайланмаган 

АСОП җиһазларын бердҽм АСОПКА интеграциялҽҥ инициациялҽҥче як 

акчалары хисабына башкарыла. 

4.1.3. АСОПка кертҥне гамҽлгҽ ашыра, аннан соң предприятиелҽр белҽн ике 

яклы килешҥ мҿнҽсҽбҽтлҽрендҽ каралган шартларда пассажир транспорты 

предприятиелҽренҽ АСОП җиһазларын тапшыра; 

4.1.4. 2019 елның 10 декабренҽ кадҽр Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районында «Республика матди ярдҽм (компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге" 

бҥлеклҽре базасында Ташламалы транспорт кушымталары булган электрон 

карталарны рҽсмилҽштерҥ һҽм бирҥ ҿчен гаризалар кабул итҥне оештыра. 

Автоматлаштырылган эш урыннары саны (алга таба - АРМ) пунктларда, аларның 

керҥ сҽлҽтен исҽпкҽ алып, 60 льготник карта бирҥ ҿчен җитҽрлек булырга 

тиеш. 

4.1.5. Электрон юл йҿрҥ билетларын сату һҽм тулыландыру пунктлары 

челтҽрен булдыра: Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында 

кимендҽ 1 пункт. 

4.1.6. «Республика матди ярдҽм (компенсацион тҥлҽҥлҽр) ҥзҽге" бҥлекчҽлҽре 

базасында Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында халык белҽн 

претензия эшен алып баруны оештыра. 

4.1.7.Пассажир транспорты предприятиелҽре персоналына АСОП белҽн 

эшлҽҥ буенча инструктаж, АСОП эшлҽтеп җибҽрҥ бригадаларын оештыру һҽм 

озата баруны тҽэмин итҽ; 

4.1.8.Барлык тҿрдҽге электрон юл йҿрҥ билетларын ҽзерлҽҥне, аларны сату 

һҽм тулыландыру челтҽрен булдыруны тҽэмин итҽ; 
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4.1.9.Транзакциялҽрне исҽпкҽ алу һҽм эшкҽртҥне (карталар белҽн эш итҥне 

контрольдҽ тотуны) һҽм АСОП (клиринг) катнашучыларының ҥзара исҽп-

хисапларын башкара); 

4.1.10.Транспортны йҿртҥне контрольдҽ тоту һҽм исҽпкҽ алу, счетларны 

чыгару һҽм контрафакт электрон юл йҿрҥ билетларын ҽйлҽнештҽн тҿшереп 

калдыру, ташламалы категория гражданнарын йҿртҥне исҽпкҽ алу ҿчен 

мҽгълҥмат ҽзерлҽҥне гамҽлгҽ ашыра. 

4.2. Заказчы: 

4.2.1.Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында пассажир 

транспортында АСОП системасын кертҥдҽ һҽм техник эксплуатациялҽҥдҽ 

катнашучы барлык якларның һҽм  структуралар-ның ҥзара хезмҽттҽшлеген 

координациялҽҥне тҽэмин итҽ. 

5. Башка шартлар. 

 5.1 Комиссия тарафыннан башкарылган һҽр транзакциядҽн ҽлеге 

килешҥ гамҽлдҽ булган чорда транспорт йҿртҥ билетларының барлык тҿрлҽре 

белҽн йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥ башкаручы оешмалар тарафыннан ай саен электрон юл 

йҿрҥ билетларының барлык тҿрлҽреннҽн кергҽн керемнҽн (йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥ) 

башкаручы сайлап алу тҽкъдиме нигезендҽ башкарыла торган транзакциядҽн 

акчасыз исҽп - хисап буенча кҥчерелҽ. 

 5.2.Якларга ҽлеге Килешҥне гамҽлгҽ ашыру максатларында йҿклҽнҽ: 

- ҽлеге Килешҥне гамҽлгҽ ашыру максатларында якларның вҽкалҽтле затлары 

тарафыннан ҿстҽмҽ документларны ҥз вакытында килештерергҽ һҽм имзаларга; 

  5.3. Ҽлеге килешҥ белҽн махсус билгелҽнмҽгҽн барлык яклар Россия 

Федерациясенең гамҽлдҽге законнарына таяна. 

 5.4.Ҽлеге килешҥ аңа кул куелганнан соң ҥз кҿченҽ керҽ. 

 5.5.Ҽлеге килешҥгҽ кертелгҽн барлык ҥзгҽрешлҽр, ҿстҽмҽлҽр, 

кушымталар язма рҽвештҽ башкарылган, вҽкалҽтле вҽкил тарафыннан имзаланган 

һҽм якларның мҿһерлҽре белҽн ныгытылган очракта гына гамҽлдҽ була. 

 5.6.Ҽлеге Килешҥ яклар килешҥе буенча ҿзелергҽ мҿмкин. 

 5.7.Ҽлеге килешҥ буенча ҥз йҿклҽмҽлҽрен ҥтҽҥ барышында яклар 

арасында барлыкка килҽ торган бҽхҽслҽр сҿйлҽшҥлҽр юлы белҽн хҽл ителҽ. Ҽгҽр 

яклар килешҥгҽ килмҽсҽ, бҽхҽсле мҽсьҽлҽлҽр Татарстан Республикасы 

Арбитраж судында хҽл ителҽ. 

 5.8.Ҽлеге Килешҥ һҽр як ҿчен бер нҿсхҽдҽ, тигез юридик кҿчкҽ ия ике 

нҿсхҽдҽ тҿзелде. 

 

6. Якларның реквизитлары һҽм имзалары. 

 

 

 Заказчы  Башкаручы 

 

 

  

_________________________ _________________________   
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3 ҿлеш. САЙЛАУ КРИТЕРИЙЛАРЫ 

 

 

 

№ Критериелҽр Бҽялҽҥ тҽртибе   

  Бал-

лар  

саны 

1 

Килешҥ шартларын ҥтҽҥ ҿчен 

кирҽкле хезмҽт ресурслары - 

даими нигездҽ эшлҽҥче, шундый 

ук проектларны гамҽлгҽ кертҥдҽ 

практик тҽҗрибҽсе булган 

белгечлҽр 

  

Баллар белгечлҽр булуын 

раслаганда тапшырыла 
20 

2 

Килешҥнең гамҽлдҽ булу 

вакытына транспорт, социаль 

һҽм банк карталары җитештерҥ 

һҽм персонализациялҽҥ ҿчен 

милектҽ яисҽ башка 

хокукта җитештерҥ базасы булу. 

Баллар транспорт, социаль һҽм 

банк карталарын 

персонализациялҽҥ ҿчен 

тҽҥлегенҽ 500 картадан ким 

булмаган җитештерҥ базасы 

булуын раслаганда бирелҽ 

30 

3 

Килешҥ шартларын ҥтҽҥ ҿчен ҥз 

яки инвестиция чаралары хиса-

бына финанс  мҿмкинлеклҽре. 

Баллар бирелҽ раслаганда, 

булган финанс 

мҿмкинлеклҽрен   

30 

4 

Транспорт карталарының барлык 

тҿрлҽре белҽн йҿрҥ ҿчен һҽр 

ҥткҽрелгҽн транзакциядҽн 

сайлап алу катнашучысына 

комиссиясе. 

1 % - 5% - 40 балл 

5% - 6% - 10 балл 

6% һҽм аннан югарырак-0 балл   

40 

5 

Сайлап алуда катнашучы" 

республика матди ярдҽм 

(компенсация тҥлҽҥлҽре) ҥзҽге 

«ДКУ бҥлекчҽлҽре базасында 

Татарстан Республикасы 

Кайбыч муниципаль районында 

халык белҽн претензия эшен 

алып баруны гарантияли 

  Гарантия белешмҽсе бирелгҽн 

очракта баллар тапшырыла 
40 

6 

Сайлап алуда катнашучы 

Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районында 

транспорт карталарын килешҥдҽ 

кҥрсҽтелгҽн срокларда һҽм 

кҥрсҽтелгҽн кҥлҽмдҽ 

тулыландыру һҽм сату 

пунктларын ачуны гарантияли. 

   Гарантия белешмҽсе 

бирелгҽн очракта баллар 

тапшырыла. 

40 
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 Сайлап алуда катнашу ҿчен гаризаларны бҽялҽҥ һҽм чагыштыру тҽртибе 

 

Сайлап алуда катнашуга гаризаларны бҽялҽҥ балл бҽялҽҥ ысулы белҽн 

башкарыла. 

Критерийлар буенча һҽр критерий баллларда бҽя ала. 

Һҽр критерий буенча сайлап алуда катнашучы җыйган баллар 

суммада карала. Җиңҥче дип максималь балл җыйган сайлап алуда 

катнашучы таныла.  
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Татарстан Республикасы  

Кайбыч муниципаль районы  

 Башкарма комитетының  

2019е. 29 августындагы    

389 номерлы карарына   

Кушымта №4 

 

 

 

Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында шҽһҽр җҽмҽгать 

транспортының барлык тҿрлҽрендҽ һҽм 

шҽһҽр яны автомобиль транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ 

системасын гамҽлгҽ кертҥ һҽм 

аларга хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен  

ТЕХНИК БИРЕМ 

 

Олы Кайбыч ав. 

2019ел 

1. Гомуми мҽгълҥмат  

1.1. АСОПНЫ кертҥнең чик сроклары: 2019 елның 10 декабренҽ кадҽр  

 

1.2.   Хезмҽт кҥрсҽтҥ урыны: 

Татарстан Республикасы   

1.3. АСОПка хезмҽт кҥрсҽтҥ талҽплҽре:  

башкаручының Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль 

районында АСОПка хезмҽт кҥрсҽтҥ ҿчен шартлар, җиһазлар, персоналның булуы. 

2. Терминнар һҽм кыскартулар: 

АСОП - Татарстан Республикасы территориясендҽ шҽһҽр пассажир 

транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ системасы; 

ЦОД-мҽгълҥматларны эшкҽртҥ ҥзҽге; 

ПБ-юл билеты; 

ПТК - кондукторның кҥчмҽ терминалы; 

НСИ-норматив-белешмҽ мҽгълҥмат; 

БСК-контактсыз смарт-карта; 

АРМ-автоматлаштырылган эш урыны; 

АРМ-К-АРМ кассир; 

АРМ ИРС-АРМ пассажирлар белҽн эшлҽҥ буенча инспектор; 

НСИ-НСИ белҽн идарҽ итҥ программасы (шул ук вакытта АРМ-Т); 

УППД-юл йҿрҥ документларын тикшерҥ җайланмасы; 

ПТ-стационар тҥлҽҥ терминалы; 

МТ-мобиль тҥлҽҥ терминалы; 

Ю л билетларын сату һҽм тулыландыру буенча АППБ-автомат; 

Сату җайланмасы кассир ПБ-АРМ, яки АППБ, яки стационар тҥлҽҥ терминалы, 

яки мобиль тҥлҽҥ терминалы; 

ТС-транспорт чарасы; 

ТМҤ-товар-матди кыйммҽтлҽр; 
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ДС-акча; 

Программалар белҽн тҽэмин итҥ; 

ППЗВК - гаризалар кабул итҥ һҽм карталар бирҥ пунктлары; 

ППК-карталар тулыландыру пунктлары; 

Уку җайланмасы һҽм БСК язмаларын; 

Мҽгълҥматлар базасы; 

Идел буе федераль округы - хисапларны формалаштыру подсистемасы; 

"Кара исемлек» - куллану тыелган билетларның Исемлеге; 

“Соры исемлек " - куллануның хокуклылыгына ҿстҽмҽ тикшерҥ талҽп итҽ торган 

юл йҿрҥ билетлары Исемлеге. 

 

3. АСОП талҽплҽре, аның техник характеристикалары 

3.1. АСОП кертҥгҽ талҽплҽр 

 1. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында АСП кертҥ. 

АСОПНЫ гамҽлгҽ кертҥ ҿчен гамҽлгҽ ашырырга кирҽк: 

1. Тҥбҽндҽге параметрлар белҽн Казан шҽһҽрендҽ Бердҽм ЦОД оештыру: 

- АСОП мҽгълҥматларын эшкҽртҥ ҿчен тҽҥлегенҽ кимендҽ 2 млн. транзакция 

кҥлҽмендҽ 200 тҿрдҽн дҽ ким булмаган ПБ системасы кулланыла торган исҽплҽҥ 

куҽтлҽре.; 

- системасы саклау ҿчен җитҽрлек ышанычлы АСОП мҽгълҥматлар саклау; 

- Цодны ышанычлы электр белҽн тҽэмин итҽ торган ҿзлексез туклану (2 бҽйсез 

электр туклану чыганагы булу, шҽһҽр челтҽрлҽреннҽн бҽйсез туклану чыганагы 

(дизель/газ генераторы) булуы мҽслихҽт); 

- кондицияле бина, кондиционерлау системасының куҽте температураны  ЦОДка 

18-25 градус диапазонда ел ҽйлҽнҽсе тҽэмин итҽргҽ тиеш.; 

- физик якланган ЦОД, ул тҽэмин ителергҽ тиеш: 

- ЦОД биналарына керҥ белҽн идарҽ итҥ һҽм контроль системасы; 

- янгын сҥндерҥ газ системасы; 

- саклау тирҽнлеге 90 кҿннҽн дҽ ким булмаган видеокҥзҽтҥ системасы; 

- саклау режимында 24/7/365 

- "кайнар" резерв режимында эшлҽҥче 2 бҽйсез элемтҽ каналлары булу. 

2. Эшкҽ сҽлҽтле контактсыз смарт-карталар (БСК) ҽзерлҽҥ һҽм бирҥ. 

Кирҽкле каталар саны: 

- Ташламалы категория гражданнары ҿчен 60 шҽхсилҽштерелгҽн БСК-10.12.2019 

елга кадҽр (ҿстҽмҽ чыгарылыш килештерҥ буенча); 

- 10.12.2019 елга кадҽр персонализациялҽҥ ҿчен ташламалы категория гражданнар 

ҿчен БСК ҽзерлҽҥ буенча 60 ката ҽзерлҽҥ. 

3. Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында муниципаль 

берҽмлеклҽрнең транспорт оешмалары белҽн килешҥлҽр тҿзҥ. 

4. Шҽһҽр җҽмҽгать транспорты һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспорты 

транспорт предприятиелҽрен БСК нигезендҽ электрон йҿрҥ билетларына 

автоматлаштырылган контроль чаралары белҽн тҽэмин итҥ һҽм аларның контроле 

астында алынган мҽгълҥматны беренчел эшкҽртҥ. 

5. Гаризалар кабул итҥ һҽм ташламалы электрон транспорт карталары бирҥ 

пунктлары челтҽрен оештыру. 
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6 . Электрон юл йҿрҥ билетларын сату һҽм тулыландыру челтҽрен булдыру. 

7. Система Татарстан Республикасы территориясендҽ бердҽм АСОП кертҥ 

мҿмкинлеген тҽэмин итҽргҽ тиеш, чҿнки Татарстан Республикасы Кайбыч 

муниципаль районында кертелҽ торган Татарстан Республикасының АСОП белҽн 

Казан, Ҽлмҽт, Яшел Ҥзҽн, Яр Чаллы, Тҥбҽн Кама шҽһҽрлҽре территориясендҽ 

интеграциялҽнергҽ тиеш. 

АСОПНЫ гамҽлгҽ кертҥ критерие булып тҥбҽндҽгелҽр тора: 

- оештыру ЦОД нигезендҽ талҽп ителҽ торган параметрлары; 

- йҿрҥ хокукына ия булган льготалы категория гражданнарны 20% тан да ким 

булмаган льготалы БСК белҽнтҽэмин итҥ; 

- Татарстан Республикасы Кайбыч муниципаль районында транспорт 

предприятиелҽре белҽн килешҥлҽр тҿзҥ; 

- җҽмҽгать транспортының 40% тан да ким булмаган ҿлешен БСК нигезендҽ 

электрон юл йҿрҥ билетларына автоматлаштырылган контроль чаралары белҽн 

җиһазлау; 

- шҽһҽр җҽмҽгать транспорты һҽм шҽһҽр яны автомобиль транспорты 

предприятиелҽренең 40% - тан да ким булмаган кҥлҽмдҽ мҽгълҥматны беренчел 

эшкҽртҥ чаралары белҽн җиһазландыру; 

- 60 льготниктан да ким булмаган карта белҽн тҽэмин итҥ ҿчен җитҽрлек кҥлҽмдҽ 

гаризалар кабул итҥ һҽм ташламалы электрон юл йҿрҥ билетлары бирҥ пунктлары 

челтҽрен оештыру ;   

- 1 пункттан да ким булмаган санда электрон юл йҿрҥ билетларын бирҥ, сату һҽм 

тулыландыру челтҽрен оештыру;  

- Казан, Ҽлмҽт, Яшел Ҥзҽн, Яр Чаллы, Тҥбҽн Кама, Тҥбҽн Кама шҽһҽрлҽре 

территориясендҽ АСОП белҽн кертелҽ торган системаны интеграциялҽҥ, 

10.12.2019 елга кадҽр; 

Гамҽлгҽ кертҥнең иң чик вакыты - 10.12.2019 елга кадҽр. 

3.2. Системаны ҥстерҥгҽ талҽплҽр. 

Система, аппарат-программа мохите һҽм эш станциялҽре кысаларында 

кулланучылар саны артканда, эшкҽ сҽлҽтлелекне сакларга тиеш. 

Татарстан Республикасында АСОП гамҽлгҽ кертелҽ торган системасына яңа 

кулланучылар җиһазларын интеграциялҽҥ яңа кулланучылар хисабына 

башкарыла. 

Система модульлекнең һҽм масштаблылыкның ҥзлегенҽ, аны этаплап кертҥ, 

аның функциональ мҿмкинлеклҽрен киңҽйтҥ мҿмкинлегенҽ ия булырга тиеш. 

 

3.3. Системаны билгелҽҥгҽ карата куела торган талҽплҽр.  
Шҽһҽр пассажир транспортында йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган тҥлҽҥ 

системасы тҥбҽндҽге тҿп функциялҽрне автоматлаштыру ҿчен билгелҽнергҽ тиеш: 

• кондуктор системасыннан файдаланып, БСК ярдҽмендҽ пассажирлар ҿчен юл 

йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥ; 

• гражданнарның барлык категориялҽре ҿчен дҽ йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥне контрольдҽ 

тоту; 
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• ташламаларга хокукы булган пассажирлар ҿчен транспортта ташламалы йҿрҥ 

хокукын контрольдҽ тоту буенча дҽҥлҽт хезмҽте кҥрсҽтҥнең административ 

регламентын раслау хакында"; 

АСОП системасында гамҽлгҽ ашырылган ҽлеге функциялҽрне автоматлаштыру 

тҥбҽндҽге мҿмкинлеклҽрне алуны тҽэмин итҽргҽ тиеш: 

• юл йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥнең нҽтиҗҽле контролен арттыру; 

• пассажирларга хезмҽт кҥрсҽтҥ культурасын арттыру; 

• хезмҽт кҥрсҽтҥче персоналның хезмҽт шартларын яхшырту; 

• ташламалар бирҥнең Шҽхси исҽбен тҽэмин итҥ; 

• икътисадый кҥрсҽткечлҽрне яхшырту, шул исҽптҽн пассажирлар ташудан 

керемнҽр җыюны арттыру; 

• ҥзҽклҽштерелгҽн идарҽ ителҽ торган тарифларның сыгылмалы системасын алып 

бару мҿмкинлеге; 

• ялган юл билетларын куллануны яки ташламалы билетлардан хокуксыз 

файдалануны ышанычлы булдырмау; 

• мобиль элемтҽ операторы счетыннан ПБ тулыландыру ҿчен NFC 

технологиялҽрен куллану мҿмкинлеген тормышка ашыру. 

Система статистик мҽгълҥмат алу һҽм эшкҽртҥ мҿмкинлеген бирергҽ тиеш: 

• пассажирлар агымын, транспорт чараларының хҽрҽкҽтен һҽм йҿклҽнешен 

мониторинглау мҿмкинлеге; 

• тҿрле транспорт билетлары буенча пассажирлар ташудан керемнҽр мониторингы 

мҿмкинлеге; 

• финанс һҽм статистика исҽбен автоматлаштыру һҽм АСОП эшен 

оптимальлҽштерҥ ҿчен мҽгълҥматлар алу. 

 

3.4. АСОПНЫҢ юл йҿрҥ билетларына карата куела торган талҽплҽр. 

3.4.1. ББ тҿрлҽре. 

АСОПта йҿрҥ билетының нигезе буларак ШО 14443А гаилҽ Mifare   

стандарты картасы кулланыла. Карта тҥбҽндҽге вариантларда кулланылырга 

мҿмкин. 

Тулыландырыла торган карта, ул, ташламалы яки хезмҽт урыныннан 

тыш, телҽсҽ кайсы тҿрдҽ гадҽти йҿрҥ билетын яздыру ҿчен каралган. Ҽлеге БСК 

сату челтҽре аша сатып алына. Картаны операторлар системасы чыгара. 

Ташламалы пассажирлар ҿчен яки хезмҽт урыныннан файдалану ҿчен 

тулыландырыла торган персонализациялҽнгҽн карта. Ҽлеге карталарның 

системасы операторлары вҽкалҽтле оешманың заявкасы буенча ҽзерли, 

шул ук вакытта аларга пассажирның шҽхси мҽгълҥматлары һҽм тиешле 

ташламалы яки хезмҽт ПБ языла.  

Кушма банк-транспорт карталары, система операторы белҽн берлектҽ 

нинди дҽ булса бан чыгаручы каталар. Ҽлеге карта булырга мҿмкин 

файдаланылган ничек транспорт БСК, һҽм ничек социаль, һҽм ничек банк 

картасы. Пассажирлар гадҽти яки ташламалы йҿрҥ билетын алганда, сатып 

алганда яки тулыландырганда картага билет тҿрен, аның характеристикаларын 

бирҽ торган һҽм аны транспортта йҿрҥ ҿчен кулланырга мҿмкинлек бирҽ торган 

билгеле бер мҽгълҥматлар язылырга тиеш. 
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БСКДА язылган ПБ характеристикалары шулай ук АСОП мҽгълҥматлары 

базасында сакланырга тиеш, бу исҽ ПБ операциялҽрендҽ хаталарны тулысынча 

диярлек тҿшереп калдырырга, шулай ук ташламалы ПБ ялганлауны яисҽ 

ташламалы ПБлардан  законсыз файдалануга юл куймаска мҿмкинлек бирҽ. 

 

  3.4.2. Билет тҿрлҽре. 

 Системада 100 тҿрдҽн дҽ ким булмаган юл йҿрҥ билетларын куллану каралырга 

тиеш, аларны кҿйлҽҥлҽре нҽтиҗҽсендҽ тариф планнарының сыгылмалы һҽм 

уңайлы системасы тормышка ашырылырга мҿмкин. Шартлы рҽвештҽ ПБ тҿрлҽре 

биш сыйныфка бҥленергҽ мҿмкин: 

• билетлар белҽн билгелҽнгҽн гамҽлдҽ булу срогы, башка чиклҽҥлҽр санын йҿрҥ; 

• билетлар башка билгеле бер гамҽлдҽ булу срогы, башка чиклҽҥлҽр санын йҿрҥ; 

• йҿрҥ санын чиклҽҥ белҽн билетлар; 

• билетлар билгеле бер санда йҿрҥ вакыты чиклҽнгҽн, аларны куллану; 

• билгеле бер санга тариф берҽмлеклҽре билетлары. 

Һҽр тҿр ПБ тҥбҽндҽге параметрлар белҽн характерланырга  тиеш: 

• ПБ тҿре исеме; 

• ПБ тҿре классы (гамҽлдҽ булу вакытына, йҿрҥ санына яки тариф берҽмлеклҽре 

санына карап); 

• Тарифлар таблицасы; 

• ПБ гамҽлдҽ булу кҿннҽре (эш кҿннҽре, ял кҿннҽре, йҽ барлык кҿннҽр рҽттҽн); 

• вакыт-вакыт (бары тик "пик сҽгатьлҽре" яки телҽсҽ кайсы вакытта гына). 

 Пассажир тарафыннан алына торган конкрет билетка языла торган мҽгълҥмат 

билгелҽнгҽн ҥрнҽккҽ туры килергҽ, шулай ук тҥбҽндҽге мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алырга тиеш: 

• ПБ тҿре коды; 

• ПБ куллану территориясе коды; 

• юл билетын сатучы сату җайланмасы коды, терминалның серия номеры; 

• билет номеры; 

• сату датасы һҽм вакыты; 

• соңгы килҥ датасы һҽм вакыты һҽм маршрут коды; 

• йҿрҥ билетының гамҽлдҽ булу вакыты; 

• файдаланылмаган сҽфҽр яки тариф берҽмлеклҽре саны. 

 Ташламалы йҿрҥ хокукына ия булган пассажирлар ҿчен аерым БСК нигезендҽ, 

БСК нигезендҽ, ташламалы пассажирның һҽм аның шҽхси мҽгълҥматларының 

фоторҽсемнҽрен тҿшереп, махсус махсус махсус ПБ билгелҽнергҽ тиеш. 

 

3.4.3. БСК нигезендҽ ПБ мҿрҽҗҽгать итҥ. 

3.4.3.1. Юл йҿрҥ билетларын сату һҽм тулыландыру. 

Система берничҽ тҿрле сату һҽм юл билетларын тулыландыру ысулы 

белҽн шҿгыльлҽнергҽ тиеш, бу пассажирларга уңайлы, тиз һҽм вакытында юл 

йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥ мҿмкинлеге бирҽ. 

Турыдан-туры ПБ сату ҿчен сату пунктлары челтҽрен булдыру, яки 

гамҽлдҽге челтҽрне (почта бҥлеклҽре, банклар, кҽрҽзле оператор салоннары һ. б.) 

куллану каралырга тиеш. ПБНЫ сату һҽм тулыландыру ҿчен билгелҽнгҽн техник 
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чаралар ҽлеге операциялҽрне кассир катнашында да (кассир АРМЫ, мобиль тҥлҽҥ 

терминалы), аннан башка да (юл йҿрҥ билетларын сату буенча автомат, стационар 

тҥлҽҥ терминалы) башкарырга тиеш. 

 

  3.4.3.2. Персональлҽшкҽн ташламалы ПБ чыгарылышы. 

  БСК нигезендҽ шҽхсилҽштерелгҽн ташламалы ПБланы чыгару АСОПның 

турыдан-туры операторы тарафыннан, АСОП эшчҽнлеге процессында билгелҽнҽ 

торган заказчы гаризасы буенча башкарылырга тиеш. Ш ул ук вакытта БСКДА 

пассажирның фотосурҽте һҽм аның шҽхси мҽгълҥматлары басылырга тиеш. 

  Транспорт кушымтасы булган банк карталары тиешле банк тарафыннан 

чыгарылырга тиеш. Банк тарафыннан ҽзерлҽнгҽн карта турында мҽгълҥматлар 

АСОП процессингы белҽн эшкҽртелергҽ тиеш һҽм системаның мҽгълҥматлар 

базасына кертелҽ. 

  3.5. АСОП катнашучыларына карата талҽплҽр. 

  3.5.1. Система операторы (АСОП).   
 Башкаручы АСОП операторын булдыра, ул система эшен оештыра, 

координацияли һҽм контрольдҽ тота, Система катнашучыларының ҥзара 

хезмҽттҽшлеге, исҽп-хисаплары һҽм мҽгълҥмат белҽн тҽэмин итҥ ҿчен җавап 

бирҽ, аның ҥсешен тормышка ашыра. 

 АСОП операторы ҥзенҽ караган җңһазлар, программа тҽэминаты (ПО) һҽм 

элемтҽ чаралары булган ЦОДНЫ эш халҽтендҽ тотарга, системаның башка 

катнашучыларына системага ҿзлексез керҥ һҽм ҥзара элемтҽ тҽэмин итҽргҽ, шулай 

ук системаны эксплуатациялҽҥ барышында килеп туган мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥ 

белҽн шҿгыльлҽнергҽ тиеш. 

 Система операторының тҿп функциялҽре: 

 1. Гомуми идарҽ системасы: 

• АСОП норматив-белешмҽ мҽгълҥмат белҽн идарҽ итҥ; 

• системага карата талҽплҽр нигезендҽ ЦОД эшен оештыру һҽм тҽэмин итҥ; 

• пассажир транспортына махсуслаштырылган һҽм персонализациялҽнмҽгҽн ПБ 

ҿчен БСК эмиссиясе; 

• АСОПДА товар-матди кыйммҽтлҽрнең (ТМЦ) һҽм акча чараларының (ДС) 

хҽрҽкҽтен исҽпкҽ алу; 

• АСОП катнашучылары сораулары һҽм регламент нигезендҽ финанс һҽм 

статистик хисапларны формалаштыру; 

• транспорт операторлары белҽн ҥзара исҽп-хисап ясау; 

• Система эшчҽнлеген анализлау. 

 2. Пассажирлар белҽн эшлҽҥ: 

• Махсуслаштырылган һҽм хезмҽт БСК чыгару; 

• ПБ сатуда һҽм контрольдҽ тотканда барлыкка килҽ торган штаттан тыш хҽллҽр 

буенча пассажирлар белҽн эшлҽҥ. 

 3. Системага техник хезмҽт кҥрсҽтҥ 

• АСОП җиһазларының торышына мониторинг һҽм анализ; 

• регламент нигезендҽ АСОП ЦОДына хезмҽт кҥрсҽтҥ һҽм системалы 

администрациялҽҥ; 

• сату һҽм ПБ тулыландыру пунктларына технологик ярдҽм кҥрсҽтҥ; 
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• хезмҽт кҥрсҽтҥ техник чаралары системасы. 

 4. Сатуны оештыру 

•агентлык челтҽре сату пунктлары булдыру; 

• ПБ сату пунктларын оештыру; 

• АРМГ А БСК нигезендҽ башка сатулар белҽн беррҽттҽн БСК нигезендҽ ПБ 

сатучы оешмалар-агентлар белҽн килешҥлҽр тҿзҥ; 

• мобиль элемтҽ операторы счетыннан ПБ тулыландыру ҿчен NFC технологиясен 

куллану. 

 Югарыда тасвирланган даими функциялҽрдҽн тыш, кирҽк булганда, тҥбҽндҽге 

функциялҽр дҽ ҥтҽлергҽ мҿмкин: 

• АСОПНЫ оештыру карарлары нигезендҽ транспорт предприятиелҽренең 

эксплуатация персоналы эшен оештыру; 

• Система персоналын укытуны оештыру; 

• чиктҽш системалар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек; 

• системага эксплуатация һҽм норматив-техник документларны алып бару; 

Система операторының башка оешма-катнашучылар белҽн ҥзара хезмҽттҽшлеге 

алга таба алар башкара торган функциялҽр турында мҽгълҥматларны ҥз эченҽ 

алган бҥлеклҽрдҽ тасвирланган. 

 5. БСК эмиссиясен тормышка ашыру. 

 Система операторы БСКНЫ эшкҽ ҽзерлҽргҽ - эмиссия ҥткҽрергҽ тиеш, аның 

барышында картага юл билеты картасына алга таба кодлаштыру мҿмкинлеге бирҽ 

торган керҥ ачкычлары язылырга тиеш. Махсуслаштырылган БСК чыгару. БСК 

нигезендҽ ПБ чыгаруга чыгымнар оператор акчаларыннан башкарыла. 

 БСК нигезендҽ махсуслаштырылган ПБ ташламалы йҿрҥ хокукына ия булган 

пассажирлардан файдалану ҿчен каралган. Система операторы БСК нигезендҽ   

персональлҽштерелгҽн    билетлар   чыгара.  Чыгарылыштан соң оператор АСОП 

мҽгълҥматлар базасына ПБ турында мҽгълҥмат язуны башкара. Оператор БСК 

нигезендҽ шҽхсилҽштерелгҽн ПБ чыгаруга чыгым тотмый. 

 Махсуслаштырылган транспорт карталары, банк кушымтасы белҽн, оператор 

тиешле банк белҽн ҥзара ярдҽм итешеп, эшлҽп чыгара. Чыгару тҽртибе карта 

тҿренҽ карап билгелҽнҽ. 

 

  3.5.2 Транспорт предприятиелҽре. 

 Транспорт предприятиелҽре структурасындагы ҥзгҽрешлҽр юл йҿрҥ 

документларын тикшерҥ җайланмасыннан (УППД) мҽгълҥмат җыю, аларны 

беренчел эшкҽртҥ һҽм Система операторына тапшыру, шулай ук АСОП НСИ алу 

һҽм башка функциялҽрне ҥтҽҥ белҽн шҿгыльлҽнҥче бҥлекчҽне тҿзҥдҽ булырга 

тиеш. 

 АСОП эше белҽн бҽйле транспорт предприятиелҽре функциялҽренҽ һҽм техник 

чараларына карата талҽплҽр. 

 1. Тҿп функциялҽр һҽм АСОП операторы белҽн оештыру ягыннан 

хезмҽттҽшлек: 

• транспортны ҥз акчалары хисабына БСК аша йҿрҥ ҿчен автоматлаштырылган 

тҥлҽҥ чаралары белҽн җиһазлау; 

• пассажирлар ташу; 
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• автоматлаштырылган контроль чараларын кулланып, пассажирлар тарафыннан 

кҥрсҽтелҽ торган БСКДА ПБ тикшерҥ; 

• БСКГ А куелган мҽгълҥматлар турында УППДДАН санау; 

• мҽгълҥматлар белҽн алмашу системасы операторының мҽгълҥмат ҥзҽге; 

• пассажирлар ташыган ҿчен, шул исҽптҽн ташламалы булган АСОП 

операторыннан тҥлҽҥлҽр алу. 

 2. Транспорт чаралары бортында ПБ контроле, ПБ-экранына тикшерҥ ҿчен ПБ 

гамҽлдҽ булу вакыты һҽм йҿрҥ калдыгы турында мҽгълҥматлар чыгарылырга 

тиеш. 

 УППДДА тҥбҽндҽге мҽгълҥматны автоматик рҽвештҽ тикшерҥ ҥткҽрелергҽ 

тиеш: 

• аның «кара исемлектҽ " булуы турында ПБ тамгасы булу»; 

• юл билетының гамҽлдҽ булу срогы; 

• тҥлҽнгҽн сҽфҽрлҽр булу (ҽгҽр бу ПБ кҥлҽменҽ бару яки тариф берҽмлеклҽре 

санына туры килгҽн очракта); 

• транспортның ҽлеге тҿрендҽ йҿрҥ билетыннан файдалану мҿмкинлеге; 

• ҽлеге территориядҽ йҿрҥ билетын куллану мҿмкинлеге (билет башка АСОП 

территориясендҽ бирелгҽн очракта). 

• Шҽһҽр яны маршрутларында файдаланганда пассажирның йҿрҥе ераклыгы 

турында мҽгълҥмат. 

 УПД шулай ук ҽлеге маршрутның агымдагы рейсында картаны кабат кҥрсҽтҥ 

фактын да тикшерергҽ тиеш. Моннан тыш, Җайланмага йҿклҽнелгҽн АСОПНЫҢ 

«кара исемлегендҽ» картаның булмавы тикшерелергҽ тиеш. 

 3. ПБ контроле астында алынган мҽгълҥматны беренчел эшкҽртҥ 

 Смена тҽмамлангач, кондуктор УППДНЫ паркка тапшырырга һҽм 

синхронлаштырырга тиеш.  

 

3.5.3. БСК нигезендҽ ПБ сату буенча агент оешмалар. 

 БСК нигезендҽ ПБ ресурсын сату һҽм тулыландыру мҽгълҥматлар язмасында, 

шулай ук АСОП ГПТ мҽгълҥмат базасында булырга тиеш. Бу операция тҿрле   

сату җайланмалары белҽн ҥтҽлгҽн булырга тиеш: Кассир  АРМЫ, АППБ, тҥлҽҥ 

терминалы, мобиль терминал, NFC ярдҽмендҽ кҽрҽзле телефон БСК нигезендҽ ПБ 

сату берничҽ этапта башкарылырга тиеш: 

• хҽзерге вакытта    БСКда язылган  ПБ алу турында мҽгълҥмат  (бу очракта, ҽгҽр 

БСК заготовка булып тормаса); 

• БД АСОПНЫҢ ПБ тҿрлҽре турында мҽгълҥмат алу, алар ҽлеге БСККА, 

Тарифлар таблицасына язылырга мҿмкин.  

  

  Пассажирдан яңа ПБ тҥлҽҥ яки гамҽлдҽгелҽрен тулыландыру һҽм БСК 

һҽм АСОП БДДА тиешле мҽгълҥмат язу. 

  Башкарылучы функциялҽр: 

• сату һҽм тулыландыру барлык тҿр ПБ бу БСК; 

• яңартылган БСК һҽм БСК хҽзерлҽҥлҽре сату; 

• йҿклҽнеше тҥлҽҥле ПБ аша элемтҽ операторлары 
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3.5.4. БСК нигезендҽ шҽхсилҽштерелгҽн ташламалы ПБ заказчысы. 

 Махсуслаштырылган льготалы ПБ заказчысының бурычы ташламалы 

категориялҽрдҽге гражданнарның мҽгълҥматлар базаларын махсуслаштырылган 

форматта ҽзерлҽҥдҽ, шулай ук АСОП тҿзелҽ торган статистик хисапларны 

эшкҽртҥ һҽм кирҽк булган очракта белешмҽлҽрне тҿзҽтҥдҽ булырга тиеш. 

  Башкарыла торган функциялҽр. 

БСКДА персонализациялҽнгҽн ПБ чыгару тҥбҽндҽге этаплардан тора: 

• социаль яклау органнары мҽгълҥматлары нигезендҽ ташламалы категория 

гражданнары регистрын формалаштыру; 

• БСКДА ташламалы ПБ чыгару ҿчен анкеталар һҽм документлар кабул итҥ; 

• пассажирны фотога тҿшерҥ яки ташламалар бирҥче оешмалардан алынган ҽзер 

фотографиялҽрне куллану; 

• мҽгълҥматлар базасын формалаштыру һҽм аны ташламалы ПБ чыгару ҿчен 

операторга тапшыру; 

• БСК ташламалы ПБ ҽзерлҽгҽн ҿчен акча системасы операторына акча кҥчерҥ; 

• оператордан ташламалы БСК алу һҽм аларны гражданнарга бирҥ. 

 

  3.6. БСК нигезендҽ ПБ ярдҽмендҽ йҿрҥне тикшереп торуга куела торган 

талҽплҽр. 

 Юл йҿрҥ документларын тикшерҥ җайланмасы (УППД) юл йҿрҥ билетларының 

чынлыгын автоматлаштырылган рҽвештҽ тикшерҥ һҽм пассажирлар йҿрҥнең 

ераклыгын исҽпкҽ алу ҿчен билгелҽнергҽ тиеш. 

 УПД җайланманы яки кондукторлар, яки кондукторлар эшен тикшерҥче 

ревизорлар кулланырга мҿмкинлек бирҽ торган программа белҽн тҽэмин итҥнең 

ике варианты белҽн кулланылырга тиеш. 

 Тикшергҽндҽ пассажир билеты УППДГА куела, шуннан соң тҥбҽндҽге 

параметрларны тикшерҥ узарга тиеш: 

• «кара исемлектҽ " йҿрҥ билеты булу»; 

• юл билетының гамҽлдҽ булу срогы; 

• тҥлҽнгҽн сҽфҽрлҽр булу (ҽгҽр бу ПБ кҥлҽменҽ йҽ тариф берҽмлеклҽре санына тап 

булган очракта); 

• транспортның ҽлеге тҿрендҽ йҿрҥ билетыннан файдалану мҿмкинлеге; 

• ҽлеге территориядҽ йҿрҥ билетын куллану мҿмкинлеге. 

• Ҽгҽр тикшерҥ уңышлы узган булса, билеттан бер тапкыр бару яисҽ билгеле бер 

сандагы тариф берҽмлеклҽре саналырга тиеш (йҿрҥ санына яки тариф 

берҽмлеклҽре санына ПБ), картага маршрут, рейс номеры һҽм юл билетын 

кҥрсҽтҥ вакыты турында язылу һҽм ҽлеге ПБНЫ җайланма истҽлегенҽ тикшерҥ 

турында язу гамҽлгҽ ашырылырга тиеш, шуннан соң йҿрҥ тҥлҽнгҽн дип санала. 

Рейс яки эш сменасы тҽмамлангач, предприятиенең барлык УППД истҽлегенҽ 

язылган ПБ турында барлык мҽгълҥматлар бердҽм АСОПГ А юлланырга тиеш. 
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 3.6. БСК нигезендҽ ПБ ярдҽмендҽ йҿрҥне тикшереп торуга куела торган 

талҽплҽр. 

 Юл йҿрҥ документларын тикшерҥ җайланмасы (УППД) юл йҿрҥ билетларының 

чынлыгын автоматлаштырылган рҽвештҽ тикшерҥ һҽм пассажирлар йҿрҥнең 

ераклыгын исҽпкҽ алу ҿчен билгелҽнергҽ тиеш. 

 УПД җайланманы яки кондукторлар, яки кондукторлар эшен тикшерҥче 

ревизорлар кулланырга мҿмкинлек бирҽ торган программа белҽн тҽэмин итҥнең 

ике варианты белҽн кулланылырга тиеш. 

 Тикшергҽндҽ пассажир билеты УППДГА куела, шуннан соң тҥбҽндҽге 

параметрларны тикшерҥ узарга тиеш: 

• «кара исемлектҽ" йҿрҥ билеты булу»; 

• юл билетының гамҽлдҽ булу срогы; 

• тҥлҽнгҽн сҽфҽрлҽр булу (ҽгҽр бу ПБ кҥлҽменҽ йҽ тариф берҽмлеклҽре санына тап 

булган очракта); 

• транспортның ҽлеге тҿрендҽ йҿрҥ билетыннан файдалану мҿмкинлеге; 

• ҽлеге территориядҽ йҿрҥ билетын куллану мҿмкинлеге. 

   Ҽгҽр тикшерҥ уңышлы узган булса, билеттан бер тапкыр бару яисҽ билгеле 

бер сандагы тариф берҽмлеклҽре саналырга тиеш (йҿрҥ санына яки тариф 

берҽмлеклҽре санына ПБ), картага маршрут, рейс номеры һҽм юл билетын 

кҥрсҽтҥ вакыты турында язылу һҽм ҽлеге ПБНЫ җайланма истҽлегенҽ тикшерҥ 

турында язу гамҽлгҽ ашырылырга тиеш, шуннан соң йҿрҥ тҥлҽнгҽн дип санала. 

 Рейс яки эш сменасы тҽмамлангач, предприятиенең барлык УППД истҽлегенҽ 

язылган ПБ турында барлык мҽгълҥматлар бердҽм АСОПГ А юлланырга тиеш. 

 

  3.8. Акчасыз исҽп-хисап буенча йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥгҽ куела торган 

талҽплҽр 

 АСОП пассажирлар тарафыннан акчасыз исҽп-хисап буенча юл йҿрҥ ҿчен 

тҥлҽргҽ тиеш. Акчасыз тҥлҽҥлҽр системасы тҥбҽндҽгелҽргҽ  мҿмкинлек бирергҽ 

тиеш: 

• ҥз хезмҽткҽрлҽренҽ ташламалы йҿрҥ хокукын бирҽ торган оешмалардан Система 

операторының исҽп-хисап счетына кҥчерелгҽн акчаларны пассажирлар карталары 

номерлары буенча бҥлҥ турында белешмҽлҽрне кабул итҽргҽ; 

• Интернет-системасы аша БСК тҥлҽҥ тулыландыру ҿчен акчасыз  тҥлҽҥлҽр 

кулланырга; 

• билетны тутырганда карта белҽн бҽйле булган акчасыз сумманы кассир  аерым 

алу; 

• кулдагы һҽм акчасыз исҽп-хисап ҿчен юл йҿрҥ ҿчен тҥлҽҥнең аерым суммасын 

исҽпкҽ алу; 

• акчасыз исҽп-хисап буенча операциялҽр буенча хисап формалаштырырга. 
 

 

 


