
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                           КАРАР  

«21»   11   2019 ел                                                               №871                                                                 

 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль  

районы Башкарма комитетының 2018 елның 2 октябрендәге 

«2013 елның  5 апрелендәге  «Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районында дәүләт һәм муниципаль  

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,  

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт  

системасы турында»гы  44-ФЗ номерлы Федераль 

законның кайбер нигезләмәләрен гамәлгә ашыру турында»гы 

660 номерлы карарына (01.04.2019 ел, №294 карары 

 редакиясендә)  үзгәрешләр кертү турында 

       

        Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында федераль 

законнардагы үзгәрешләргә бәйле рәвештә, Ютазы муниципаль районы Башкарма 

комитеты карар бирә:  

       1.  Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының «Татарстан 

Республикасы Ютазы муниципаль районында «Дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның кайбер нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 

2018 елның 2 октябрендәге 660 номерлы карарына (01.04.2009 ел, №294 карар 

редакциясендә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә: 

РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ЮТАЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
 

423950, п.г.т. Уруссу, ул. Пушкина, д.38 

тел.: (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 
 

ЮТАЗЫ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
 

423950, Урыссу ш.т.б., Пушкин урамы, 38 

тел.:  (85593) 2-74-16, факс: (85593) 2-62-20 



          1.1. Заказчыларның № 1 кушымта нигезендә муниципаль ихтыяҗларны 

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

Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү вәкаләтләрен 

гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган белән үзара хезмәттәшлеге тәртибен раслау 

турында. 

         1.2. 2 кисәкне яңа редакциядә бәян итәргә:  

        «2.1. Сатып алуларны планлаштыру заказчылар тарафыннан план-

графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару юлы белән гамәлгә ашырыла. 

План-графикларда каралмаган сатып алулар тормышка ашырыла алмый. 

        2.2. План-графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару сатып 

алулар өлкәсендә 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 туры килә торган срокка, РФ бюджет системасы бюджетлары 

нигезләмәләрен исәпкә алып, төзү һәм карау барышында тиешле срокка төзелә 

һәм, йөкләмәләрне кабул итүгә һәм (яисә) үтәүгә хокуклар күләмен алганнан соң 

яки Россия Федерациясе законнары нигезендә финанс-хуҗалык эшчәнлеге 

планын раслаганнан соң, заказчы тарафыннан ун эш көне эчендә раслана. 

        2.4. План-графикка үзгәрешләр кертү законнарда каралган очракларда 

гамәлгә ашырыла. 

        2.5. Заказчылар план-график әзерлиләр һәм формалаштыралар, план-

графикка кертү өчен үзгәрешләр әзерләүне гамәлгә ашыралар, урнаштыру 

сроклары буенча, расланган көннән 3 (өч) эш көне эчендә план-график 

урнаштыралар, яки план-графикны, РИСны кулланып, сатып алулар өлкәсендә 

бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында үзгәртәләр. 

       2.6. Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында урнаштырылган график планының мәгълүматы һәм туры килүе өчен 

Заказчы җаваплы». 

       1.3. 3 бүлегенең 3.1.7. кисәген түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

       «3.1.7. Вәкаләтле органга план-график, контрактның башлангыч (максималь) 

бәясен, контракт бәясе, бердәнбер тәэминатчы (подрядчы, башкаручы) белән 

төзелә торган контракт бәясе, товар, эш, хезмәт күрсәтү берәмлекләренең 

башлангыч бәясе, шул исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәясе, 



контрактның башлангыч (подрядчы, башкаручы) бәясе, контракт бәясе, товар 

берәмлекләренең башлангыч бәясе, эш, хезмәт күрсәтүләр, сатып алу объекты 

тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфатлы характеристикалар), шулай ук 

контрактның башлангыч (подрядчы, башкаручы) бәясе, контракт бәясе, товар, эш, 

хезмәт күрсәтү, эксплуатация характеристикалары), катнашучыларга таләпләр, 

сатып алу, муниципаль контракт проекты, шул исәптән контракт шартларын 

билгеләү вәкаләтләре йөкләнми». 

     1.4. 5.1 пунктчасы. 5 бүлекне түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

    «5.1. Заказчылар сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы 

законнар һәм сатып алуларның расланган план-графигы нигезендә сатып 

алуларны тормышка ашыру турында карар кабул итәләр, тәэминатчыларны 

(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы белән заявка әзерлиләр һәм 

раслыйлар: техник бирем, эшләр башкарганда кулланыла торган материаллар 

турында белешмәләр (эшләрне башкару өчен сатып алулар очрагында), 

башлангыч (максималь) бәяне нигезләү, муниципаль контракт проекты һәм банк 

реквизитларын (контрактны үтәүне тәэмин итү өчен) эшли һәм раслый». 

      2.  Әлеге карарның 1.2.- 1.4. пунктларга кертелгән үзгәрешләр 2019 елның 1 

октябреннән үз көченә керә. 

       3.  Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми 

порталында http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча бастырып чыгарырга һәм 

http://jutaza.tatarstan.ru/ веб-адресы буенча Ютазы муниципаль районының рәсми 

сайтында Интернет мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә урнаштырырга.  

      4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең беренче 

урынбасарына йөкләргә.  

 

 

Ютазы муниципаль районы 

Башкарма комитет җитәкчесе                                                А.Ә. Шафигуллин 

 

Н.Н. Шмуровец 

2-72-10 

http://jutaza.tatarstan.ru/


Кушымта №1 

ТР Ютазы муниципаль районы 

 Башкарма комитеты карарына  

“__”  __________   2019 ел  №__ 

 

Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә заказчылар белән тәэмин итүчеләрне 

(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүгә вәкаләтләрне гамәлгә 

ашыручы органның үзара  хезмәттәшлек ТӘРТИБЕ 

1.Гомуми нигезләмәләр 

1.1. Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә заказчылар белән тәэмин итүчеләрне 

(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүгә вәкаләтләрне гамәлгә ашыручы 

органның үзара  хезмәттәшлек тәртибе (алга таба – Тәртип) 2013 елның 5 

апрелендәге  «Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» 

44-ФЗ номерлы Федераль закон (алга таба - Федераль закон), Россия 

Федерациясенең, Татарстан Республикасының, Ютазы муниципаль районы 

Советының һәм Башкарма комитетының башка норматив документлары 

нигезендә эшләнде, ул Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы 

муниципаль ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыруның бердәм 

кагыйдәләрен билгели. 

1.2. Тәртип вәкаләтле органның - Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районы Башкарма комитеты (Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль заказ 

буенча секторы аша) заказчылар белән, Ютазы муниципаль районының 

муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру максатларында, тиешле 

заказ бирүчеләр (подрядчылар, башкаручыларны) билгеләүдә 

конкурентлы ысуллар белән сатып алуларны гамәлгә ашыру өлеше ндә 

хезмәттәшлек механизмнарын билгели.  

1.3. Заказчылар дигәндә, әлеге Нигезләмәдә Татарстан Республикасы 

Ютазы муниципаль районының муниципаль заказчылары һәм 

Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының муниципаль 

бюджет учреждениеләре, Россия Федерациясе бюджет системасы 



бюджетларыннан бирелгән субсидияләр,  федераль закон нигезендә 

башка чаралар хисабына сатып алуларны гамәлгә ашыручы 

муниципаль унитар предприятиеләр аңлашыла.  

1.4. Вәкаләтле орган һәм заказчылар сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турындагы мәгълүматның ачыклыгы, заказчыларның 

конкурентлыгын, һөнәрманлыгын  тәэмин итү, инновацияләрне 

стимуллаштыру, сатып алулар өлкәсендә контракт системасының 

бердәмлеген, муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү нәтиҗәлелеге өчен 

җаваплылык, сатып алуларны гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеге 

принциплары нигезендә үзара хезмәттәшлек итәләр.  

1.5. Әлеге Тәртиптә кулланыла торган  терминнар: 

Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны билгеләү)  - 2013 елның 5 

апрелендәге 44 - ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә, 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру турында хәбәр урнаштырудан 

башлап яисә тәэмин итүчеләрне  (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләүдә катнашырга дип чакыру җибәрүдән контракт төзү белән 

торган, 2013 елның 5 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль закон 

белән билгеләнгән очракларда билгеләнгән гамәлләр җыелмасы;  

Муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, 

хезмәтләр сатып алу (алга таба – сатып алу)  - 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда каралган тәртиптә  

билгеләнгән  һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итүгә юнәлдерелгән 

гамәлләр җыелмасы. Сатып алу тауар җибәрүчене (подрядчы, 

башкаручы) билгеләүдән башлана һәм контракт яклар тарафыннан 

йөкләмәләр үтәлеше белән тәмамлана. 2013 елның 5 апрелендәге 44-

ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә сатып алуны гамәлгә ашыру 

турында хәбәр урнаштыру яисә чакыру җибәрүне тәэмин итүче 

(подрядчы, башкаручы) билгеләүдә катнашу каралмаган булса, сатып 

алу контракт төзүдән башлана һәм контракт яклар тарафыннан 

йөкләмәләр үтәлеше белән тәмамлана;  

Сатып алуда  катнашучы  - оештыру-хокукый формаларына, милек 

формаларына, урнашу урыннарына бәйсез рәвештә теләсә кайсы 

юридик зат,  Россия Федерациясе Салым кодексының 284 

статьясындагы 3 пунктының  1 пунктчасы нигезендә  теркәлү урыны 

булып Россия Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3 

пунктының 1 пунктчасы нигезендә расланган дәүләт яисә территория 

булган юридик затлардан (алга таба - офшор компания), яисә салым 

салуның ташламалы салым режимын бирә торган һәм (яисә) финанс 

операцияләре үткәргәндә мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый 

торган дәүләтләр һәм территорияләр исемлеге (офшор зоналары) 

булган юридик затлардан тыш  (алга таба-офшор компания) яисә теләсә 

кайсы физик зат, шул исәптән индивидуаль эшмәкәр сыйфатында 

теркәлгән затлар;   



Муниципаль заказчы - Муниципаль орган яисә Россия Федерациясе 

бюджет закончалыгы нигезендә муниципаль берәмлек исеменнән 

бюджет йөкләмәләрен кабул итәргә вәкаләтле һәм сатып алуларны 

гамәлгә ашыручы муниципаль казна учреждениесе;  

Заказчы - муниципаль заказ бирүче яисә 2013 елның 5 апрелендәге 44 -

ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 һәм 2.1 өлешләре 

нигезендә сатып алуларны тормышка ашыручы  бюджет 

учреждениеләре,  муниципаль унитар предприятиеләр;  

Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявка -

заказчылар тарафыннан № 1 кушымта нигезендә форма буенча төзелә , 

сатып алулар планнары, сатып алуларның план -графиклары нигезендә 

әлеге Тәртипкә керә һәм тәэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгели башлау өчен нигез булып торган документ; 

Муниципаль контракт - муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен 

муниципаль заказчы тарафыннан муниципаль берәмлек  исеменнән 

төзелгән шартнамә  (муниципаль контракт) ; 

Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасы (алга таба - 

бердәм мәгълүмат системасы)  - 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законның 4 статьясындагы 3 өлешендә күрсәтелгән 

мәгълүматлар җыелмасы һәм мәгълүматлар базаларында, мәгълүмати 

технологияләр һәм техник чаралар базаларында әлеге мәгълүматны 

формалаштыруны, эшкәртүне, саклауны тәэмин итә торган 

мәгълүматлар җыелмасы, шулай ук аны "Интернет" мәгълүмат -

телекоммуникация челтәрендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтыннан файдаланып урнаштыру (алга таба - рәсми сайт);  

Вәкаләтле орган -  2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль 

законның 26 статьясында каралган вәкаләтләр йөкләнгән  муниципаль 

орган, казна учреждениесе . 

Сатып алуларның җыелма еллык күләме  - тиешле финанс елына 

расланган сатып алуларның заказчысы тарафыннан 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә гамәлгә ашыру 

өчен финанслар белән тәэмин итүнең гомуми күләме, шул исәптән 

күрсәтелгән финанс елы башланганчы төзелгән һәм күрсәтелгән 

финанс елында түләнергә тиешле контрактларга түләү өчен. 

1.6. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 

буенча вәкаләтләр бюджет акчаларын ведомстводагы кабул итүчеләргә 

тапшырылган очракта, тармак, функциональ һәм территориаль 

органнар вәкаләтле органга вәкаләтләр тапшыру турында шартнамә  

(килешү) һәм бюджет учреждениесе реквизитларын тапшырырга тиеш.  
.  .  

 .  2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне планлаштырганда һәм 

формалаштырганда вәкаләтле орган һәм заказчыларның үзара 

хезмәттәшлеге  



 2.1. Сатып алуларны планлаштыру Заказчылар тарафыннан сатып алу 

планнарын формалаштыру, раслау һәм алып бару һәм план -графиклар 

ярдәмендә тормышка ашырыла.  

2.2. Сатып алулар планы Заказчы тарафыннан дәүләт һәм муниципаль 

ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында законда каралган 

тәртиптә һәм срокларда төзелә һәм раслана (алга таба - сатып алулар 

өлкәсендә контракт системасы турында законнар).  

2.3. Татарстан  Республикасы Ютазы муниципаль районы 

ихтыяҗларын тәэмин итү өчен сатып алулар планнарын 

формалаштыру, раслау һәм алып бару тәртибе, Россия Федерациясе 

Хөкүмәте билгеләгән таләпләрне исәпкә алып, Татарстан 

Республикасы Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.  

2.4. Заказчылар сатып алулар планын эшлиләр һәм формалаштыралар, 

урнаштыру сроклары буенча  Татарстан Республикасының дәүләт һәм 

муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә региональ мәгълүмат системасын  

(алга таба - РМС)  кулланып  сатып алулар планына үзгәрешләрне 

хәзерләүне гамәлгә ашыралар,  сатып алулар өлкәсендә бердәм 

мәгълүмат системасының рәсми сайтында (алга таба - БМС), шулай ук 

сатып алулар планын формалаштырганда сатып алулар нигезләүләрен    

әзерләүне тәэмин итәләр.  

2.5. Сатып алу планнары нигезендә Заказчылар тарафыннан план - 

графиклар формалаштырыла.  

План-графикларда финанс елына Татарстан Республикасы Ютазы 

муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен 

товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу исемлеге бар.  

2.6. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар 

нигезендә план-графикларны формалаштыру, раслау һәм алып бару 

гамәлгә ашырыла.  

2.7. План-график ел саен чираттагы финанс елына сатып алулар 

планы нигезендә эшләнә һәм ул йөкләмәләрне кабул итүгә һәм (яисә) 

үтәүгә хокук күләмен алганнан соң яисә Россия Федерациясе 

законнары нигезендә финанс-хуҗалык эшчәнлеге планын раслаганнан 

соң, Заказчы тарафыннан ун эш көне эчендә раслана.  

2.8. План-графикка үзгәрешләр кертү законнарда каралган очракларда 

гамәлгә ашырыла.  

2.9. Заказчылар план-график төзи һәм формалаштыра , план-графикка 

үзгәрешләр әзерлиләр,  3 (өч) эш көне эчендә план-графикны сатып 

алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

РМС файдаланып урнаштыралар . 

2.10. Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында урнаштырылган сатып алулар планы һәм график планы 

мәгълүмат һәм туры килүе өчен заказ бирүче җавап тота.  

 



 

          3.Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләгәндә  вәкаләтле органның функцияләре  

 

3.1. Вәкаләтле орган тәэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләү максатларында түбәндәге функцияләрне 

гамәлгә ашыра:  

3.1.1. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләүне гамәлгә ашыру өчен заказ бирүчеләрнең заявкаларын  кабул 

итә.  

- тәкъдим ителгән заявканың  әлеге Тәртиптә билгеләнгән формага 

туры килү-килмәвен тикшерә.  

3.1.2. Заказ бирүчеләрдән (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләүне гамәлгә ашыру өчен кирәкле мәгълүматны һәм  

документларны соратып ала һәм кабул итә . 

Вәкаләтле орган заказ бирүчегә,кимчелекләрен бетерү өчен кире 

кайтару сәбәпләрен күрсәтеп , гаризаны эшләп бетерергә  кире кайтара. 

Тәэмин итүчене  (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә гаризаны кире 

кайтару өчен нигезләр булып түбәндәгеләр тора:  

- тәэминатчыны (подрядчы, башкаручыны) билгеләүгә бирелгән 

гаризаның әлеге Тәртиптә билгеләнгән формага туры килмәве;  

- тәэминатчыны (подрядчы, башкаручыны) билгеләүгә заявкада  әлеге 

Тәртип белән билгеләнгән документларны алып килмәү ; 

- тәкъдим ителгән документларда күрсәтелгән мәгълүматларның туры 

килмәве, аерым алганда, бирелгән документларда күрсәтелгән 

белешмәләр арасында каршылыкларның булуы ачыклану. 

3.1.3. Заказчылар документларны тиешенчә һәм вакытында 

рәсмиләштермәү нәтиҗәсендә сатып алу срокларын бозган өчен 

җаваплы.  

3.1.4. Вәкаләтле орган заказчыга документларны кире кайтару 

турында гариза килгән очракта, документларны кире кайтара.  

3.1.5. Вәкаләтле орган әлеге документларның әлеге Тәртип белән 

билгеләнгән таләпләргә туры килгән очракта , сатып алу турында 

белдерү кәгазе һәм документлар эшләүне гамәлгә ашыра. Сатып алу 

турындагы документларны эшләү заказ бирүчедән гаризалар кергән 

көннән алып 5 (биш) эш көне эчендә гамәлгә ашырыла. Эшләрне 

башкарганда кулланыла торган материаллар турында мәгълүмат лар 

(эшләр башкаруга сатып алынган очракта), контрактның башлангыч 

(максималь) бәясен нигезләү, контракт проекты, банк реквизитлары, 

заказчылар тарафыннан тәкъдим ителгән сатып алуларда 

катнашучыларга карата таләпләр вәкаләтле орган тарафыннан сатып 

алу турындагы документлар составына кертелергә тиеш.  

3.1.6. Заказчы тарафыннан сатып алу турындагы документларны 

раслаганнан соң вәкаләтле орган тәэминатчыларны (подрядчыларны, 



башкаручыларны) билгеләү өчен 2013 елның 5 апрелендәге 44 -ФЗ 

номерлы Федераль законда  каралган процедураларны башкара:  

- сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында сатып алуларны башкару турында хәбәрләрне әзерләүне һәм 

урнаштыруны гамәлгә ашыра;  

- сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында сатып алулар турында документларны урнаштыруны гамәлгә 

ашыра;  

- заказ бирүчедән, тәкъдимнәр соравын үткәрүдән тыш, җибәрүченең 

(подрядчы, башкаручы) билгеләмәсен юкка чыгару турында 

мөрәҗәгать алган очракта, сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) 

билгеләүне 2013 елның 5 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль 

законда билгеләнгән тәртиптә гамәлдән чыгару турында хәбәр 

урнаштыра;  

- заказ бирүчедән сатып алуга үзгәрешләр кертү турында мөрәҗәгать 

алынганда, тәкъдимнәр соравын уздырудан тыш, сатып алу турында 

белдерүгә һәм документациягә үзгәрешләр кертә һәм 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән 

тәртиптә әлеге мәгълүматны сатып алулар өлкәсендә Бердәм 

мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштыра;  

- заказ бирүчегә аның кергән көнне сатып алу катнашучысының сатып 

алу турында документның нигезләмәләрен аңлату турында соратып 

алучыга җибәрә;  

- заказчы тәкъдим иткән мәгълүмат нигезендә сатып алу турындагы 

документлар нигезләмәләренә аңлатмалар әзерли һәм аларны сатып 

алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон белән билгеләнгән 

тәртиптә рәсми сайтында урнаштыра;  

- сатып алуларда  катнашучылардан  гаризалар ала һәм тәэминатчыны 

(подрядчы, башкаручыны) билгеләүдә катнашу өчен гаризаларны  

терки, аларны алуны раслый һәм саклауны тәэмин итә, гаризаларда 

булган мәгълүматларның конфиденциальлеген тәэмин итә;  

- сатып алуда катнашу өчен электрон мәйданчык операторыннан 

гаризалар ала, гаризаларда булган мәгълүматларның 

конфиденциальлеген тәэмин итә;  

3.1.7. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия 

эшчәнлеген оештыру-техник яктан тәэмин итүне, аерым алганда, 

түбәндәгеләрне гамәлгә ашыра:  

- Бердәм комиссия рәисе кушуы буенча бердәм комиссия әгъзаларына 

муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт 

күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыруга белдерү һәм документлар 

белән билгеләнгән Бердәм комиссия утырышы урыны, көне һәм 

вакыты турында хәбәр итә;  



- сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссиядән кергән 

беркетмәләрне Россия Федерациясе законнарында, 2013 елның 5 

апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон һәм районның муниципаль 

хокукый актлары белән электрон мәйданчыкта һәм сатып алулар 

өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

урнаштырылуын тәэмин итә;  

- сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия 

беркетмәләренең күчермәләрен заказчы адресына (подрядчы, 

башкаручы) билгеләү процедурасын үткәрү барышында Бердәм 

комиссия төзегән күчермәләрен җибәрә.  

3.1.8. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда, әгәр техник 

мөмкинлек булса, бердәм мәгълүмат системасында һәм заказчы 

исеменнән Бердәм мәгълүмат системасын кулланып, электрон 

мәйданчыкта урнаштыра, ул контракт проектына үз имзасыннан башка 

төзелә, ул контракт проектында катнашучы тарафыннан тәкъдим 

ителгән контрактка, товар билгесе (товар билгесе һәм (яисә) товарның 

конкрет күрсәткечләренә теркәлгән контракт проектын кертү юлы 

белән төзелә),  гаризада күрсәтелгән, катнашучының электрон 

процедурада күрсәтелгән соңгы тәкъдимнәре.  

3.1.9. Вәкаләтле органга сатып алулар планы өчен вәкаләтләр, 

план-график, контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, 

шул исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләүдә 

күрсәтелгән мәгълүмат методын һәм тулылыгын куллану, сатып алу 

объектының тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфатлы 

характеристикалар, эксплуатация характеристикалары), сатып алулар 

катнашучыларына таләпләр, муниципаль контракт проекты, шул 

исәптән контракт шартларын билгеләү өчен дә , йөкләнмәгән.  

3.1.10. Вәкаләтле орган бер үк товарларга, эшләргә, хезмәтләргә  

ике һәм аннан да артыграк заказчының  ихтыяҗы булганда , уртак, 

үзәкләштерелгән конкурслар яки аукционнар үткәрү турында карар 

кабул итәргә мөмкин.  

3.1.11. Сатып алу процедуралары барышында төзелгән 

документларны саклауны гамәлгә ашыра.  

          

          4. Заказчыларның тәэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләгәндә функцияләре  

 

 

4.1. Заказчылар тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләү максатларында түбәндәге функцияләрне 

башкара:  

4.1.1. Вәкаләтле орган тарафыннан билгеләнгән форма буенча 

тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә заказчы җитәкчесе 



тарафыннан вәкаләтле органга  расланган гаризаларны эшли һәм     

җибәрә. 

4.1.2. Вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин итүчеләрне 

(подрядчыларны башкаручыларны) билгеләүгә бирелгән гаризалар 

буенча кимчелекләрне бетерәләр, әлеге тәртиптә каралган срокларда 

тиешле мәгълүматны җибәрәләр . 

4.1.3. Финанс органында (Татарстан Республикасы казначылык 

департаменты территориаль органында) бюджет йөкләмәләре 

лимитлары булуга тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә 

гаризаларны килештерәләр.  

4.1.4. Сатып алу объектын тасвирлаганда , сатып алу объектының 

сатып алулар өлкәсендә закончалыкта билгеләнгән тасвирлама 

кагыйдәләре нигезендә , товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып 

алуга таләпләр билгелиләр . 

4.1.5. Сатып алулар өлкәсендә закончалык нигезендә тәэмин 

итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысу лын 

билгелиләр.  

4.1.6. Сатып алуны гамәлгә ашыру өчен контрактның башлангыч 

(максималь) бәясен билгелиләр һәм нигезлиләр. 

4.1.7. Сатып алуларда катнашучыларга закон нигезендә таләпләр 

билгелиләр . 

4.1.8. Сатып алулар өлкәсендә закон нигезендә , җинаять-башкару 

системасы учреждениеләре һәм предприятиеләре, инвалидлар 

оешмалары өчен өстенлекләрне  тәкъдим ителә торган контракт бәясенә 

карата бирәләр . 

4.1.9. Сатып алулар өлкәсендә закон таләпләрен исәпкә алып, кече 

эшкуарлык субъектларыннан, социаль юнәлешле коммерциячел 

булмаган оешмалардан сатып алуларны гамәлгә ашыру кирәклеген 

билгелиләр.  

4.1.10. Сатып алулар турында Россия Федерациясе законнары 

нигезендә, тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүдә 

катнашуны чикләү турында карарлар кабул итәләр, тиешле чикләүнең 

сәбәпләрен нигезләү әэминатчыларны (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләүне гамәлгә ашыруга гариза формасында  

күрсәтелә.  

4.1.11. Конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяләү өчен куллану 

максатларында бәяләү критерийларын һәм аларның әһәмиятен 

билгелиләр . 

4.1.12. Сатып алуларны гамәлгә ашыру өчен муниципаль контракт 

проектлары эшли.  

4.1.13. Закон нигезендә сатып алулар өлкәсендә товар 

җибәрүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүдә 

катнашу өчен гаризаларны тәэмин итүгә таләп куела.  



4.1.14. Закон нигезендә сатып алулар өлкәсендә контрактны үтәүне 

тәэмин итүгә таләпләр, күләме, бирү тәртибе һәм таләпләрен 

билгелиләр . 

4.1.15. Сатып алуны гамәлгә ашыру турында документацияне 

раслыйлар.  

4.1.16. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда , тәэминатчыны 

(подрядчы, башкаручы) билгеләү процедурасын гамәлдән чыгару 

турында карар кабул ителгән очракта , вәкаләтле органга җибәрелә.  

4.1.17. Сатып  алу шартларын үзгәртү турында карар кабул ителгән 

очракта, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда кертелгән үзгәрешләр 

белән сатып алу турында белдерү һәм документацияне вәкаләтле 

органга җибәрәләр.  

4.1.18. Вәкаләтле органга сатып алу турында документның 

нигезләмәләрен аңлату өчен кирәкле мәгълүматны тапшыралар. Әлеге 

мәгълүмат сатып алу катнашучысы соравы кергән вакыттан алып 1 

(бер) эш көне эчендә басма төрдә һәм электрон рәвештә вәкаләтле 

органга җибәрелә.  

4.1.19. Контрактның үтәлешен тәэмин итү сыйфатында кергән 

акчаларны кире кайтаруны гамәлгә ашыралар, әгәр сатып алу 

турындагы документларда контракт үтәлешен тәэмин итү сыйфатында 

акча кертү турында таләп куелган булса.  

4.1.20. Контрактның үтәлешен тәэмин итү сыйфатында кергән банк 

гарантиясен карауны, банк  гарантиясен кабул итүдән баш тарту 

турында карар кабул итүне яисә кабул итүдән баш тарту турында карар 

кабул итүне, банк гарантиясен биргән затка банк гарантиясен алудан 

баш тарту турында хәбәр итүне гамәлгә ашыра.  

4.1.21. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда Бердәм мәгълүмати 

системада һәм электрон мәйданчыкта бердәм мәгълүмат системасын 

кулланып, контракт проектын үз имзасыннан башка урнаштыра, ул 

контракт проектына документларга яисә сатып алу турында белешмәгә 

кушымта итеп бирелә, аның белән контракт төзелә, аның нигезендә 

товар билгесе һәм (яисә) товарның конкрет күрсәткечләре турында 

контракт төзелә.  

4.1.22. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда Бердәм мәгълүмат 

системасында һәм контрактның бердәм мәгълүмат системасын 

кулланып, заказчы исеменнән эш итәргә хокукы булган затның 

көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган 

электрон мәйданчыкта урнаштырырга тиеш.  

4.1.23. Сатып  алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия 

утырышларында катнашалар.  



4.2. 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда 

каралган бердәнбер тәэминатчыдан (подрядчы, башкаручыдан) сатып 

алуны гамәлгә ашыру өчен контракт (килешүләр) төзүне заказ  бирүче 

мөстәкыйль гамәлгә ашыра.  

4.3. Контракт шартлары нигезендә муниципаль контрактларның 

үтәлешенә мониторинг һәм контрольне гамәлгә ашыра.  

4.4. Үткәрелгән торглар  нәтиҗәләре буенча төзелгән контрактларның 

реестрын алып бару, контракт төзелгән көннән алып 3 (өч) эш 

көненнән дә соңга калмыйча бердәнбер тәэмин итүчеләр белән, 

заказчының контрактлары реестры нигезендә үзгәрешләр, үтәү һәм өзү 

турында мәгълүмат бирә.  

4.5. Хисап кварталыннан соң килүче айның 3 числосына кадәр 

квартал саен кече күләмле сатып алулар турында мәгълүмат бирәләр.  

4.6. Үткәрелгән торглар нәтиҗәләре буенча төзелгән контрактлар 

реестрын алып бара.  

4.7. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнар 

белән күрсәтелгән вакытта төзелгән контрактлар турында 

мәгълүматларны формалаштыралар һәм сатып алулар өлкәсендә 

бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында бастыруга 

җибәрәләр. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

закон нигезендә контракт шартларына контракт системасы турында 

законнар җыелмасында каралган үзгәрешләр кертелгән очракта, 

заказчылар сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының 

рәсми сайтында бастыруга җибәрелә һәм аңа карата контракт 

шартларына, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнарда күрсәтелгән срокларда үзгәрешләр кертелә. Контрактны 

үтәү, контрактны өзү, заказчылар тарафыннан күрсәтелгән хезмәт 

күрсәтүләрне кабул итү, куелган товарны кабул итү турында 

мәгълүмат шулай ук сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында законнарда күрсәтелгән срокларда Бердәм мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында бастыруга җибәрелә.  

4.8. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнарда 

күрсәтелгән срокларда сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында бастырып чыгаруга аерым этап 

нәтиҗәләре турында муниципаль контракт үтәлеше һәм (яки) аны 

башкаруның аерым этабы нәтиҗәләре турында хисап 

формалаштыралар һәм җибәрәләр. 

4.9. Ел йомгаклары буенча кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль 

юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алулар күләме 

турында хисап елыннан соң килүче елның 1 апреленә кадәр сатып 

алулар күләме турында хисап төзелә,  аны  сатып алулар өлкәсендә 

бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштыралар.  

4.10. Заказчылар товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны 

өзлексез тәэмин итү һәм гамәлгә ашыру нәтиҗәлелеген арттыру 



максатларында уртак, үзәкләштерелгән конкурслар һәм аукционнар 

үткәрергә хокуклы.  

4.11. Заказчыларның җаваплы затлары (контракт идарәчеләре) дәүләт 

һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында РФ Законын үтәү мәсьәләсен карауда катнашалар, 

сатып алуларга карата товар җибәрүчеләрнең (подрядчыларның, 

башкаручыларның) шикаятьләрен һәм мөрәҗәгатьләрен карау буенча 

ТР буенча Монополиягә каршы федераль хезмәт идарәсенә, контроль 

һәм суд органнарына аңлатма бирәләр.  

4.12. Боерык белән сатып алулар мәсьәләләре буенча контракт 

идарәчеләре (җаваплы затлар) билгелиләр  (боерык күчермәсен 

муниципаль заказ бүлегенә тапшыралар). 

4.13. Заказчылар сатып алу планнарын карап тотуга таләпләрне, план -

графикларны бозган өчен һәм сатып алу планнарын  урнаштыру 

срокларын бозган өчен гамәлдәге законнарда билгеләнгән, 

җаваплылык тота  - контрактның башлангыч (максималь) бәясен 

нигезләү, шул исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәясен 

нигезләүдә күрсәтелгән мәгълүмат методын һәм тулылыгын куллану, 

сатып алу объектының тасвирламасы (функциональ, техник һәм 

сыйфатлы характеристикалар, эксплуатация характеристикалары), 

сатып алулар катнашучыларына таләпләр, муниципаль контракт 

проекты, шул исәптән контракт шартларын билгеләү, контрактларга 

кул кую срокларын карап тоту һәм бозу өчен, төзелгән контрактлар 

турында мәгълүматларны бастырып чыгару (үтәлеше) өчен, кертелгән 

товарны кабул итү, күрсәтелгән хезмәт күрсәтү, контрактның үтәлеше 

турында хисап һәм кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль 

юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алулар күләме 

турында хисап бирү  өчен җаваплы .  

4.14. Закончалык нигезендә тәэмин итүчене (подрядчы, башкаручыны) 

билгеләү процедурасын үткәрү барышында төзелгән документларны 

саклауны гамәлгә ашыралар.  

5.2.2. Заказчының ТМС кулланып алынган гаризасын кабул итә 

һәм аны Татарстан Республикасы Казначылык департаментының 

Ютазы муниципаль районындагы  территориаль бүлекчәсенә финанс 

экспертизасына һәм төзелеш экспертизасына җибәрә.  

5.3. Вәкаләтле орган замечаниеләрен  исәпкә алган гариза заказчы 

тарафыннан кабат бирелә. Вәкаләтле органга кабат тапшырылган 

документлар  әлеге Тәртиптә  билгеләнгән тәртиптә  карала.  

5.4. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләү барышында 

вәкаләтле орган заказчының товар җибәрүчене (подрядчы, башкаручы) 

билгеләү турында гаризасын үз эченә алган товар җибәрүчене 

(подрядчы, башкаручы) билгеләү турында эш, сатып алу турында 

хәбәрнамә һәм документациягә кертелгән үзгәрешләр, сатып алу 

турында документация нигезләмәләрен аңлату, сатып алулар 

уздырганда сатып алуларны гамәлгә ашыру турында Бердәм комиссия 



тарафыннан төзелгән беркетмәләр һәм товар җибәрүчене (подрядчы, 

башкаручы) билгеләү белән бәйле башка документлар исемлеген төзи.  

5.5. Вәкаләтле орган заказчының гаризасын кәгазьдә алган көннән 

алып 5 (биш) эш көне эчендә сатып алу турында документация әзерли, 

заказ бирүчегә раслауга документлар җибәрә.  

5.6. Заказчының җитәкчесе (җаваплы зат) документация белән 

таныша, өстәмә документлар шартлары турында тәкъдимнәр кертә һәм 

1 (бер) эш көне дәвамында сатып алу турында документацияне раслый.  

5.7. Сатып алу турындагы документтагы мәгълүматның эчтәлеге һәм 

дөреслеге өчен заказ бирүче җитәкчесе җавап бирә.  

5.8. Сатып алу турындагы документларга заказ бирүче тарафыннан 

расланганнан соң вәкаләтле орган сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда 

тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 

процедурасын гамәлгә ашыра.  

5.9. Сатып алу турындагы документларга үзгәрешләр кертү кирәк 

булган очракта заказ бирүче сатып алу турындагы документларга 

кертелгән үзгәрешләрне язма рәвештә һәм сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм 

срокта вәкаләтле органга җибәрә.  

    5. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләгәндә вәкаләтле орган һәм заказчыларның үзара 

хезмәттәшлеге  

5.1. Заказчылар сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турындагы закон нигезендә һәм сатып алуларның расланган планнары, 

план-графигы нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыру турында карар 

кабул итәләр, кушымта белән гариза әзерлиләр һәм раслыйлар: техник 

бирем, эшләрне башкарганда кулланыла торган материаллар турын да 

белешмәләр (эшләр башкаруга сатып алынган очракта), башлангыч 

(максималь) бәяне нигезләү, муниципаль контракт проекты һәм банк 

реквизитларын (контрактның үтәлешен тәэмин итү өчен)  раслыйлар . 

5.1.1. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүне башлау 

өчен заказ бирүчеләр заказчы җитәкчесе белән расланган 

тәэминатчыны  (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә язма рәвештә 

кушымталар белән һәм ТМС  кулланып гариза формалаштыралар һәм 

вәкаләтле органга юллыйлар.  

Гаризаларны формалаштырганда позицияләр товарлар белешмәсеннән 

алына, товар позицияләренең торышы өчен заказчы җавап бирә (исеме, 

бәясе, ОКДП2 яки КТРУ һбш). 

5.1.2. Муниципаль заказчылар өчен товар җибәрүчене (подрядчы, 

башкаручыны) билгеләүгә гариза формасы әлеге Тәртипкә № 1 

кушымтада  билгеләнгән.  

5.1.3. Сатып алулар планына, план-графикка туры килү, товар 

җибәрүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы, 

контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләүдә күрсәтелгән 



мәгълүмат методын һәм тулылыгын куллану, сатып алу объектының 

тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфатлы характеристикалар, 

эксплуатация характеристикалары), сатып алулар катнашучыларына 

таләпләр, язма формада һәм электрон документ формасында вәкаләтле 

органга тапшырылган муниципаль контракт проектында заказчы җавап 

бирә. 

5.1.4. Бер үк вакытта, ТБС кулланып, заказ бирүче 

тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 

ысулын билгели, әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә, 

тәэминатчыны (подрядчы, башкаручыны) билгеләүгә заявка 

формалаштыра һәм аны җитәкче расланган органга (кәгазь һәм 

электрон рәвештә) бирә. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) 

билгеләүгә гаризада әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасында күрсәтелгән 

белешмәләр һәм реквизитлар мәҗбүри тәртиптә булырга тиеш. 

Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә заявка вәкаләтле 

орган белән хезмәттәшлек итү өчен җаваплы зат (контракт идарәче) 

тарафыннан бирелә.  

5.1.5. Заказчы тарафыннан формалаштырылган гариза хәбәрнамәне 

формалаштыру өчен вәкаләтле органга (муниципаль заказ буенча 

секторга) килә, ул Татарстан Республикасы Казначылык 

департаментының Ютазы муниципаль районындагы территориаль 

бүлегенә килештерү өчен җибәрелә.  

5.1.6. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә гаризада 

әлеге Тәртипнең 1 нче кушымтасы нигезендә мәгълүмат булырга  

тиеш.  

5.1.7. Заказ бирүче мәҗбүри тәртиптә вәкаләтле органга тәэминатчыны  

(подрядчы, башкаручы) билгеләүгә тапшырыла торган гаризага 

түбәндәге документларны терки: 

1) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) белән расланган техник заданиене; 

2) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) белән расланган эшләрне 

башкарганда(эшләр башкару сатып алынган очракта) файдаланыла 

торган материаллар турында мәгълүматларны; 

3) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) тарафыннан расланган 

контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләүне; 

4) заказчының җаваплы заты тарафыннан расланган муниципаль 

контракт проекты.  

Заявкаларның тулылыгы һәм нигезлелеге, контрактның башлангыч 

(максималь) бәясен нигезләү, муниципаль контракт проекты, техник 

нормаларга һәм кагыйдәләргә туры килү, шулай ук сатып алулар 

өлкәсендә гамәлдәге законнар җыелмасы  өчен заказ бирүче җавап 

бирә. 

5.1.8. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә заявка 

вәкаләтле орган белән хезмәттәшлек итү өчен җаваплы зат (контракт 

идарәчесе) тарафыннан бирелә.  



5.1.9. Вәкаләтле органга җибәрелә торган оешма тәэминатчыны 

(подрядчы, башкаручы) билгеләүгә гаризада булырга тиеш:  

- заказчы җитәкчесенең(җаваплы затның) имзасы; 

- агымдагы елның бюджет йөкләмәләре лимиты белән тулысынча 

тәэмин ителгән  булырга;  

- сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында закон таләпләре 

нигезендә җитәкче кул куйган кирәкле документлар һәм кушымталар 

белән расланган.  

5.1.10. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләү турында  

гариза вәкаләтле орган тарафыннан теркәлгән көннән гаризалар теркәү 

буенча электрон журналда урнаштырылырга тиеш дип санала.  

5.2. Вәкаләтле орган заказ бирүчеләрдән тәэминатчыны (подрядчы, 

башкаручы) билгеләүгә кергән гаризаларны әлеге Тәртиптә 

билгеләнгән рәвештәге 1 эш көне эчендә карый һәм түбәндәге 

карарларның берсен кабул итә:  

5.2.1. Заказчыларга  тәэминатчыларны  (подрядчыларны, 

башкаручыларны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашыруда әлеге 

нигезләмәдә билгеләнгән формада тәэмин итүче (подрядчы, 

башкаручыны) билгеләүгә бирелгән гаризага  туры килмәү, әлеге 

Тәртип белән билгеләнгән документлар составында тәэмин итүче 

(подрядчы, башкаручы) билгеләүне, тапшырылган документларда 

күрсәтелгән белешмәләрнең Россия Федерациясе законнары һәм 

товарлар, эшләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында 

башка норматив хокукый актлар таләпләренә туры килмәве очрагында,  

заказ бирүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү 

процедурасын гамәлгә ашыруда кире кагалар .  

5.11. ТТәэмин итүчеләрне (подрядчы, башкаручы) билгеләү 

процедурасын гамәлдән чыгару мөһим булса, заказчы вәкаләтле 

органга сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында  

законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокта товар җибәрүчене 

(подрядчы, башкаручы) билгеләүне гамәлдән чыгару турында тиешле 

мәгълүматны язма рәвештә җибәрә.  

 Вәкаләтле орган заказ бирүченең (подрядчы, башкаручы) билгеләү 

процедурасын гамәлдән чыгару турында мәгълүмат алган көннән бер 

көн эчендә (тәкъдимнәр соравын үткәрүдән тыш) сатып алулар 

өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтына товар 

җибәрүчене (подрядчы, башкаручыны) билгеләү процедурасын 

гамәлдән чыгару турында мәгълүматны сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм 

срокта җибәрә.  

5.12. Тәэминатчыны (подрядчы, башкаручы) билгеләү процедурасын 

таныган очракта, заказчы 2013 елның 5 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы 

Федераль закон нигезендә тиешле процедураларны үткәрү турында 

карар кабул итә.  



5.13. Вәкаләтле орган сатып алулар өлкәсендә контракт системасы 

турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда товар 

җибәрүчене (подрядчы, башкаручы) билгеләү турындагы эшләрне 

саклауны тәэмин итә.  

6. Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу процессында 

заказчылар эшчәнлеген методик яктан тәэмин итү.  

6.1. Вәкаләтле орган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы заказчыларына товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып 

алу процессында барлыкка килә торган мәсьәләләр буенча методик 

ярдәм күрсәтә.  

6.2. Вәкаләтле орган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль 

районы заказчылары тарафыннан вәкаләтле орган компетенциясенә 

керүче сатып алуларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча норматив -

хокукый актлар һәм методик  документлар әзерли һәм гамәлгә кертә.  

       

7. Контрактлар төзү һәм теркәү, аларны рәсмиләштерү һәм 

үтәлешен контрольдә тоту  

  

7.1. Контрактлар төзү:  

- Контрактны сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында закон 

нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыру  турында хәбәрдә каралган 

шартларда заказ бирүчеләр (подрядчы, башкаручы) тарафыннан 

билгеләнгән срокларда, сатып алу турында гариза, сатып алуларда 

катнашучының соңгы тәкъдиме белән контракт төзелә, моңа сатып 

алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнар нигезендә 

сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәрнамә яисә товар 

җибәрүчене (подрядчыны) билгеләүдә катнашырга чакыру керә . 

- Электрон процедуралар нәтиҗәләре буенча , сатып алулар өлкәсендә 

контракт системасы турында законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм 

срокларда заказ бирүчеләр бердәм мәгълүмат системасында һәм 

электрон мәйданчыкта бердәм мәгълүмат системасын кулланып , 

заказчы исеменнән эш итәргә хокуклы затның көчәйтелгән 

квалификацияле электрон имзасы белән имзаланган контрактның 

урнаштырырга тиеш. 

- Сатып алуның конкурентлы ысуллары нәтиҗәләре буенча төзелә 

торган контракт документация һәм сатып алу турында хәбәр 

составында урнаштырылган контракт проектына туры килергә һәм 

сатып алулар үтәлешенең төп шартларын үз эченә алырга тиеш.  

- Имзаланган  контрактның бердәм мәгълүмат системасында 

урнаштырылганнан соң, электрон процедураның җиңүчесе һәм заказчы 

тарафыннан контракт төзелгән дип санала.  

- Контрактны төзегәндә һәм үтәгәндә контрактның төп шартларын 

үзгәртү, яклар килешүе буенча сатып алулар өлкәсендә контракт 

системасы турындагы законнар нигезендә аларның үзгәрешләреннән 

тыш, рөхсәт ителми;  



- Контрактны өзү яклар килешүе буенча, суд карары белән, 

гражданлык закончалыгы  нигезендә контрактны үтәүдән берьяклы баш 

тарткан очракта рөхсәт ителә.  

- Сатып алуларны,  бердәнбер тәэминатчыдан  сатып алуларны 

тормышка ашыру нәтиҗәләре буенча төзелә торган , аны финанслау 

агымдагы финанс елы бюджетында гына каралган контракт, агымдагы 

финанс елы кысаларында гына төзелә.  

- Агымдагы елның 31 декабренә кадәр төзелә торган контрактлар 

агымдагы елның бюджет йөкләмәләре лимитлары белән тулысынча 

тәэмин ителергә тиеш.  

- Заказ бирүче 2013 елның 5 апрелендәге 44 - ФЗ номерлы Федераль 

законның 95 статьясындагы 8 өлеше нигезендә контрактны үтәүдән 

берьяклы баш тарту турында карар кабул иткәнче экспертларны, 

эксперт оешмаларын җәлеп итеп, башкарылган эшкә экспертиза 

үткәрергә хокуклы.  

- Тәэмин итүче (башкаручы, подрядчы) контракт шартлары һәм 

гамәлдәге законнар нигезендә контракт шартларын үтәмәгән очракта, 

заказчы претензион эш башкара, шул исәптән контрактны тиешенчә 

үтәмәгән өчен неустойка исәпләнә, шулай ук мәгълүматны контроль 

һәм суд органнарына җибәрә.  

- Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында законнар белән 

күрсәтелгән вакытта заказчылар төзелгән контрактлар турында 

мәгълүматны сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының 

рәсми сайтында бастыруга  формалаштыралар һәм җибәрәләр. Сатып 

алулар өлкәсендә контракт системасы турында закон нигезендә 

контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән очракта, заказчылар сатып 

алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында 

(заказчылар сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында 

законнар җыелмасында каралган) бастыруга җибәрелә һәм аңа карата 

контракт шартларына, сатып алулар өлкәсендә контракт систе масы 

турында законнарда күрсәтелгән срокларда үзгәрешләр кертелә. 

Контрактны үтәү, контрактны өзү, заказчылар тарафыннан күрсәтелгән 

хезмәт күрсәтүләрне кабул итү, куелган товарны кабул итү турында 

мәгълүмат шулай ук сатып алулар өлкәсендә контракт система сы 

турында законнарда күрсәтелгән срокларда Бердәм мәгълүмат 

системасының рәсми сайтында урнаштыруга  җибәрелә.  

- Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми 

сайтында заказчылар исеменнән контрактлар реестрына җибәрелә 

торган белешмәләр Заказчының көчәйтелгән квалификацияле электрон 

имзасы белән имзалана.  

- Контракт шартлары нигезендә , контрактны үтәү (товарны, эшне, 

хезмәт күрсәтүне кабул итү)  буенча контрольне һәм җаваплылыкны 

Заказчы (кабул итүче) башкара.  

Товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итү түбәндәге тәртипкә 

туры килергә тиеш:  



1. Контрактта каралган нәтиҗәләрне тәэмин итүче (подрядчы, 

башкаручы) биргән тикшерү өчен заказ бирүче экспертиза үткәрергә 

тиеш. Контрактта каралган нәтиҗәләргә экспертиза заказчы 

тарафыннан үз көче белән үткәрелергә яки аны үткәрүгә сатып алулар 

өлкәсендә контракт системасы турында закон нигезендә төзелгән 

контрактлар нигезендә экспертлар, эксперт оешмалары җәлеп ителергә 

мөмкин. 

2. Заказ бирүче, әгәр сатып алу бердәнбер тәэминатчыдан 

(подрядчы, башкаручыдан) гамәлгә ашырылган очракта, куелган 

товарга экспертиза үткәрүгә  эксперт оешмаларын җәлеп итәргә тиеш,  

түбәндәге очраклардан тыш:  

 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 93 

статьясындагы 1 өлеше 1 - 9, 14, 15, 17-23, 24 пунктларда каралган 

очраклардан  (федераль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып алуларны 

гамәлгә ашырганда гына),  25, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 

40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 – 54 пунктларында каралган 

очраклардан тыш; 

1) экспертлар, эксперт оешмалары  хезмәтләре күрсәтүне сатып алуны 

гамәлгә ашырудан; 

2) әгәр билгеләнгән контракт нигезендә башкарылган эшнең нәтиҗәсе 

булып капиталь төзелеш объектының проект документлары һәм (яки) 

дәүләти яки дәүләти булмаган экспертиза узган инженерлык эзләнүләр 

нәтиҗәләре торса, аны уздыру мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе 

законнары нигезләмәләре нигезендә уздырыла.  

3. Китерелгән товарга башкарылган эшләргә яки күрсәтелгән 

хезмәтләргә экспертиза үткәрү өчен экспертлар, эксперт оешмалары 

контрактны үтәү шартларына һәм контрактны башкаруның аерым 

этапларына кагылышлы өстәмә материалларны заказчы һәм 

тәэминатчыдан (подрядчы, башкаручыдан) соратып алырга хокуклы. 

Әгәр мондый экспертиза нәтиҗәләре буенча куелган товарны кабул 

итүгә комачауламый торган контракт таләпләрен бозган очракта, 

бәяләмәдә әлеге җитешсезлекләрне бетерү турында тәкъдимнәр 

булырга мөмкин, шул исәптән аларны бетерү вакытын күрсәтеп.  

4. Заказчы карары буенча, эшләнгән товарны кабул итү яки 

күрсәтелгән хезмәт күрсәтү өчен, контрактны үтәүнең аерым этабы 

нәтиҗәләре буенча кабул итү комиссиясе төзелергә мөмкин, ул 

кимендә биш кешедән тора.  

5. Комиссия заказчының вазыйфаи заты тарафыннан төзелә һәм 

муниципаль контрактларны үтәү кысаларында муниципаль ихтыяҗлар 

өчен күрсәтелгән хезмәт күрсәтүләрне, башкарылган эшләрне кабул 

итүне оештыру өчен, шулай ук товар белән тәэмин итүчеләр, 

подрядчылар, алар белән төзелгән муниципаль контрактлар 

(килешүләр) буенча йөкләмәләрне үтәү нәтиҗәләренә экспертиза 

үткәрү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү өчен даими нигездә эшли.  



6. Комиссия үз компетенциясе чикләрендә эшне заказчының 

структур бүлекчәләре, эшләрне башкаручылар (тәэмин итүчеләр, 

подрядчылар), экспертлар, эксперт оешмалары белән үзара бәйләнештә 

алып бара.  

7. Контрактны үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләрен, шулай ук 

контракт белән билгеләнгән эш яисә күрсәтелгән хезмәт контракт 

белән билгеләнгән срокларда һәм  тәртиптә кабул ителә һәм  

вакытында кабул итү турында документ белән рәсмиләштерелә һәм 

заказчы тарафыннан имзалана (кабул итү комиссиясе төзелгән очракта, 

кабул итү комиссиясенең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана һәм 

заказчы тарафыннан раслана), яисә тәэмин итүче (подрядчы, 

башкаручыга), шул ук вакытта заказчы тарафыннан әлеге документны 

имзалаудан язма рәвештә мотивацияләнгән баш тарту җибәрелә. 

Заказчы тарафыннан әлеге экспертизаны үткәрү өчен экспертларны, 

эксперт оешмаларын контракт үтәлешенең аерым этабы яисә 

башкарылган эш яисә күрсәтелгән хезмәт  нәтиҗәләрен кабул итү 

турында яки кабул итүдән баш тарту турында карар кабул иткәндә 

кабул итү комиссиясе күрсәтелгән экспертиза нәтиҗәләре буенча 

бәяләмәдә күрсәтелгән экспертиза нәтиҗәләре буенча экспертларның, 

эксперт оешмаларының тәкъдимнәрен исәпкә алырга тиеш.  

8. Товарны (Эшне, хезмәт күрсәтүне) алдан килештерелгән вакытта 

заказчы (алучысы) (учреждение җитәкчесе яки вәкаләтле зат йөзендә) 

яки кабул итү комиссиясе (комиссия төзелгән очракта) тарафыннан 

кабул итү үткәрелә.  

 9. Заказ бирүче (алучы) муниципаль контрактны, техник бирем, 

спецификация һәм товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) санын, 

комплектлылыгын, күләмен  һәм сыйфатын билгели торган һәм 

товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итәргә тиешле башка 

документларны таләп  итәргә хокуклы. Заказ бирүче (алучы) танышу 

өчен бирелгән документларда билгеләнгән товарларга (эшләргә, хезмәт 

күрсәтүләргә) таләпләр белән игътибар белән танышырга тиеш.  

10. Документлар белән танышканнан  соң, Заказ бирүче (кабул итүче) 

товарны (эшне, хезмәт күрсәтүне) карап чыгарга тиеш. Әлеге этапта 

заказ бирүче кабул итүче) товарның (Эш, хезмәт күрсәтүләр) күләме, 

күләме, сыйфаты һәм иминлеге муниципаль контракт, техник бирем, 

Спецификация белән билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерергә 

тиеш. Заказ бирүче (алучысы) товар җибәрүчедән (подрядчы, 

башкаручыдан) аның барында товарның характерына бәйле рәвештә 

товарны куллану үзенчәлекләрен тикшерү яисә демонстрациясен 

үткәрүне таләп итәргә тиеш. Хезмәт күрсәтүләрне (эш) кабул иткәндә 

хезмәт күрсәтүнең (эшнең) үзлекләре һәм характеристикалары 

тикшерелә, алар муниципаль контракт белән бәйле булган ихтыяҗны 

канәгатьләндерә алуны билгели.  

11. Муниципаль контракт шартлары буенча товар урнаштырылырга 

(җыелырга,  эшләтеп җибәрелергә  һ.б.) тиеш булган очракта, Заказ 



бирүче (кабул итүче) тиешле эшләрне башкару мөмкинлеген тәэмин 

итәргә, шулай ук аларның барышын һәм сыйфатын тикшерергә тиеш.  

12. Заказ бирүче контрактны үтәүнең аерым этабы яисә әлеге 

товарның, эшнең, контракт шартларына туры килмәве ачыкланган 

очракта, башкарылган һәм күрсәтелгән хезмәт нәтиҗәләрен кабул 

итүдән баш тартмаска хокуклы.  

13. Муниципаль контракт, техник задание, спецификация һәм  

товардагы (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) һәм башка җитешсезлекләрнең 

санын, комплектлылыгын, күләмен һәм сыйфатын билгеләүче башка 

документлар белән билгеләнгән таләпләрдән чигенүләр ачыкланган  

очракта, бу хакта тәэмин итүчегә (подрядчы, башкаручыга) 

кичекмәстән хәбәр итәргә кирәк.  

14. Товарны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) кабул иткәндә 

ачыкланган җитешсезлекләр язма рәвештә теркәлергә һәм акт төзү 

датасы, урыны, ачыкланган җитешсезлекләрне санап чыгу һәм 

җитешсезлекләрне бетерү өчен вакыт билгеләү белән акт рәвешендә 

рәсмиләштерелергә тиеш.  

15. Шул ук вакытта ачыкланган җитешсезлекләрне тәэмин итүче 

(подрядчы, башкаручы) тарафыннан төзәтү чаралары һәм сроклары 

заказчы (кабул итүче) белән килешү буенча билгеләнә. 

Җитешсезлекләрне кабул иткәндә ачыкланган товарларны (эшләрне, 

хезмәт күрсәтүләрне) тиешле документаль рәсмиләштерү тәэмин итүче 

(подрядчы, башкаручы) тарафыннан муниципаль контракт буенча үз 

йөкләмәләрен үтәүне һәм аңа гражданлык -хокукый җаваплылык 

чараларын куллануны тәэмин итәргә мөмкинлек бирә.  

16. Заказчы (алучы) товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул 

иткәндә муниципаль контракт, техник задание, спецификация белән 

билгеләнгән таләпләргә тулысынча туры килә торган күләмнең, 

комплектлыкның, ассортиментның, товарлар (эшләр, хезмәт 

күрсәтүләр) сыйфаты күрсәткечләренең тулы туры килүе билгеләнгән 

очракта, Заказ бирүче (кабул итүче) товарны (эш, хезмәт күрсәтүне) 

кабул итү датасын күрсәтеп товар накладныйына имза сала һәм 

товарны кабул итү-тапшыру актына кул куя.  

17. Шул ук вакытта шуны да исәпкә алырга кирәк: товарны кабул 

итү-тапшыру актының (эш, хезмәт күрсәтү) кимендә ике нөсхәдә 

төзелә, заказчы (алучы) һәм тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) 

тарафыннан имзалана . Имзаланган, товарны  (эш, хезмәт күрсәтүләр) 

кабул итү-тапшыру буенча расланган һәм расланган акт, шулай ук 

имзаланган товар накладное муниципаль контракт буенча финанс 

исәп-хисаплары (ахыргы финанс исәп-хисаплары) өчен нигез булып 

тора. 

 18. Контракт предметы булып Россия  Федерациясе халыкларының 

капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь 

ремонтлау, мәдәни мирас объектларын (тарихи һәм мәдәни 

ядкәрләрне) саклау буенча эшләрне башкару яисә контракт бәясе бер 



миллиард сумнан артып киткән очракта контрактның аерым этабы 

нәтиҗәләре, башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәт турында  

мәгълүмат (контрактның 4, 5, 23, 42, 44 пунктлары нигезендә төзелгән 

контракттан тыш), Әлеге Федераль законның 93 статьясындагы 1 

өлешенең 46 яисә 52 өлешләре) заказчы тарафыннан Бердәм мәгълүмат 

системасында урнаштырылучы һәм мәгълүматны үз эченә алган 

хисапта чагылдырыла:  

1) контрактны үтәү турында (контракт үтәлешенең аерым этаплары 

нәтиҗәләре, товар белән тәэмин итү, башкарылган эш яки күрсәтелгән 

хезмәт, шул исәптән аларның план -графикка туры килүе), контрактны 

башкаруның арадаш һәм соңгы срокларын үтәү турында; 

2) контрактның тиешенчә үтәлмәве  турында (җибәрелгән кагыйдә 

бозуларны күрсәтеп) яки контракт шартлары  үтәлмәве яки контракт 

шартлары  бозылу  яисә аның үтәлмәве белән бәйле рәвештә кулланыла 

торган санкцияләр турында;  

3) контракт үтәлеше барышында аны үзгәртү яки өзү турында; 

4) Хисап әлеге тәртипнең 4 бүлеге 4.8.пунктына ярашлы формалаша 

һәм җибәрелә.  

19. Хисапка башкарылган эш яисә хезмәт күрсәтү контрактының 

аерым этапындагы экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә (заказчы 

тарафыннан контракт үтәлешенең аерым этабына экспертиза үткәрү, 

башкарылган эш яки экспертларның, эксперт оешмаларының 

күрсәтелгән хезмәте өчен контрактны башкаруның аерым этабына 

экспертиза үткәрү өчен җәлеп ителгән очракта) һәм мондый 

нәтиҗәләрне кабул итү турында документ йә Россия Федерациясе 

законнары белән билгеләнгән башка документ теркәлә.  

20. Дәүләт органнары һәм башка контрольлек органнары муниципаль 

контрактларның тиешле үтәлешен тикшерергә хокуклы. Кабул итү -

тапшыру актларында күрсәтелгән мәгълүматлар туры килмәү 

ачыкланган очракта, әлеге актларны имзалау һәм килештерү өчен 

җаваплы вазыйфаи затлар гамәлдәге законнар нигезендә җаваплылыкка 

тартыла.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



  1 нче кушымта  

     Муниципаль ихтыяҗларны  

 тәэмин итү өчен товарлар,  

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне  

 сатып алу өлкәсендә заказчылар  

 белән тәэмин итүчеләрне  

 (подрядчыларны, башкаручыларны)  

 билгеләү вәкаләтләрен гамәлгә  

 ашыручы вәкаләтле органның үзара  

 хезмәттәшлеге Тәртибенә  

 

 

 

                  РАСЛАНДЫ:  

                        Җитәкче________   

                      /Җитәкченең ФИА  

му 

 

 

       

Татарстан Республикасы Ютазы  

муниципаль районы Башкарма  комитетының  

сатып алулар секторына – муниципаль  

 сатып алуларны  урнаштыру буенча вәкаләтле органга  

 

Гамәлдәге законнар нигезендә тәэмин итүчеләрне (подрядчыларн ы, 

башкаручыларны) билгеләүгә   

Гариза  

 

______________________________________________________________

________________________ 

Муниципаль заказчы исеме  

1.Сатып алу предметы 

____________________________________________________________  

товар, эшләр , хезмәтләр  исеме  

     График планын бастыру датасы 

_____________________________________________________ 

    Сатып алуны урнаштыру ае   

____________________________________________________________  

2. ОКПД2 

позициясе_____________________________________________________

_________________ 

    КТРУ  позициясе 

______________________________________________________________

_________ 

3. Сатып алуның идентификацион коды 

______________________________________________________ 

4. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы   



________________________________ 

______________________________________________________________

_________________________ 
Тәэминатчыларны (подря дчыларны,  башкар учылар ны) ко нкур ент  ысуллары /  

5. Өстенлекләр  һәм чикләүләр:  

5.1. Чит ил дәүләтләреннән кергән тауарларны кертүгә рөхсәт 

шартларын билгеләргә (Әйе/Юк) 

______________________________________________________________

_______________________ 

5.1.1. Таләп РФ номатив акты нигезендә билгеләнгән (карар , нигезләмә 

һәм 

башкалар)_____________________________________________________

__________________________ 

5.2. Сатып алуларны кече эшмәкәрлек субъектларыннан, социаль 

юнәлештәге  коммерциячел булмаган оешмалардан гамәлгә (Әйе/Юк) 

___________________________________________________  

5.3. Контрактта каралган эшләр һәм хезмәт күрсәтүләрнең гомуми 

күләменең  ______ % ы күләмендә  кече эшмәкәрлек субъектлары, 

социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалар арасыннан 

субподрядчыларны, бергә башкаручыларны җәлеп  итү турында таләп 

(Әйе/Юк) ________  

5.4. Җинаять  – башкару системасы учреждениеләренә һәм 

предприятиеләренә бирелә торган өстенлекләрне тәкъдим итәргә 

(Әйе/Юк) 

_______________________________________________________ 

5.5. Инвалидлар оешмаларына тәкъдим ителгән өстенлекләрне  бирергә 

(Әйе/Юк) ___________ 

6. 2013 елның 5 апрелендәге "Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны 

тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу 

өлкәсендә контракт системасы турында" 44 -ФЗ номерлы Федераль 

законның 31 статьясындагы 2 өлеше нигезендә сатып алуларда 

катнашучыларга өстәмә таләпләр: 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________

_________________________ 
/Указать конкр етно какие  требо вания  в соответствии с  ч .  2  ст .  31  ФЗ от  05 .04 .2013  г .  № 44 -ФЗ/  

Таләп РФ норматив акты нигезендә билгеләнгән (карар, нигезләмә) 

_____ 

______________________________________________________________

_________________________ 

7. "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы 

турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль законда 

каралган сатып алуларда катнашучы турында, шул исәптән гамәлгә 

куючылар турында, коллегиаль башкарма орган әгъзалары турында 



мәгълүматның, сатып алулар катнашучысы - юридик затның бердәнбер 

башкарма органы функцияләрен үтәүче зат  - юридик зат турында 

намуссыз тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) реестрында  

мәгълүмат булмау таләбе : (Әйе/Юк)_____________________ 

8. Финанслау чыганагы   

_____________________________________________________________ 

9. Тауарларның, эшләрнең, хезмәтләрнең бюджет классификациясе 

коды_______________________________________ 

10. Контрактның башлангыч (максималь) бәясе (салымнарны,  таможня 

пошлинасын, алып кайту, монтаж, урнаштыруны һбш исәпкә алып, 

сатып алу суммасы), сумнарда)__________(__________) сум ____ тиен . 

11. Тауарны китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтү сроклары 

_________________________________ 

12. Тауарны китерү, эшләр башкару, хезмәт күрсәтү урыны  

_________________________________ 

13. Түләү тәртибе һәм шартлары 

_____________________________________________________________  

14. Заявканы тәэмин итүгә таләпләр (__%контрактның башлангыч 

(максималь) бәясеннән  а) ______ % заявканы тәэмин итү 

суммасы_____________ (_____________________) сум ____ тиен. 

15. Контракт үтәлешен тәэмин итүгә таләпләр (тәэмин итү күләме 

контрактның башлангыч максималь) бәясенең 30%нан артып китәргә 

тиеш түгел)  ______ % контракт үтәлешен тәэмин итү суммасы 

__________________ (__________________________________) сум 

____ тиен. 

15.1. Контракт үтәлешен тәэмин итү өчен акча күчерүгә банк 

реквизитлары: 

Заказчының тулы исеме :  

_________________________________________________________  

ИНН _______________________ / 

КПП____________________________________________________  

Расч./счет __________________________________ в 

_______________________________________ 

Кор./счет ________________________________________________ БИК 

________________________ 

ЛР счет 

______________________________________________________________

________________ 

16. Әгәр мондый таләп законнарда билгеләнгән булса,  

катнашучыларның закон таләпләренә туры килүен раслау өчен сатып 

алу предметына карата булган кирәкле документ исеме (лицензия, СРО 

һәм башкалар) ______________________________ 

______________________________________________________________

_________________________ 

- документ булу турында таләп РФ норматив акты нигезендә 



билгеләнгән (карар, нигезләмә һәм башкалар) 

______________________________________________________________

____________ 

17. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссиядә 

заказчының тулы вәкаләтле вәкиле (вазифасы, фамилиясе, исеме, 

әтисенең  исеме тулысынча) 

_______________________________________________________ 

18. Заказчының фактик адресы: индекс _____________ адрес 

________________________________ 

___________________________ телефон/факс___________________ e -

mail ______________________ 

19. Элемтә өчен зат – Контракт идарәчесе (вазифасы, фамилиясе, 

исеме, әтисенең  исеме тулысынча, телефон)  

______________________________________________________________

________________ 

20. Кушымталар:   - техник бирем ___ биттә; 

                                - материаллар турында мәгълүмат  __ биттә;  

                                - башлангыч  (максималь) бәяне нигезләү  ____ 

биттә. 

                                - муниципаль контракт проекты ____ биттә. 

 

Контракт идарәчесе  ________________  _________________  

                                           имза                          имза 

расшифровкасы 

 

Килешенгән:                                            

финанс- 

бюджет палатасы  рәисе 

____________________/______________                              

   М.У .   

  

КИЛЕШЕНГӘН:  

Юридик бүлек башлыгы: 

____________________/______________ 

  

КИЛЕШЕНГӘН* 

ОИР башлыгы:  

__________________ /_________________ 
 
*  эшләр башкарылган очракта   

 
 

 


