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Татарстан Республикасы “Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитетының Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы 
«Муниципаль берәмлеге товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә 
ашыру буенча бердәм комиссия составын раслау турында» 2014 елның 19 
мартындагы 89 нчы карары белән расланган Татарстан Республикасы "Лениногорск 
муниципаль районы" муниципаль берәмлеге товарлары, эшләре, хезмәт 
күрсәтүләре сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турындагы 
Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында 
 
 

Лениногорск шәһәре прокуратурасының 2019 елның 11 декабрендәге №02-08-
03 протестын карап, «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 законга туры китерү 
максатларында, «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ: 

1. «Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге Башкарма комитетының 2014 елның 19 мартындагы 89 номерлы 
“Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль 
берәмлеге товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу буенча бердәм 
комиссия составын раслау турында»гы карары белән расланган Татарстан 
Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге 
товарлары, эшләре, хезмәт күрсәтүләре сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм 
комиссия турындагы Нигезләмәгә түбәндәге үзгәрешләр кертергә: 
  5.1.5 пунктны түбәндәге  редакциядә бәян итәргә: 
 «5.1.5 Заказчы, катнашучы белән сатып алуларны гамәлгә ашыру комиссиясе 
әгъзалары тарафыннан товар белән тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) 
оешмаларны билгеләүдә катнашуга гаризалар, ахыргы тәкъдимнәр, шул исәптән 
мондый катнашучы тарафыннан бирелгән гаризага карата, ахыргы тәкъдимнәрне, 
шул исәптән»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 очраклардан 
тыш, әлеге билгеләмәдә җиңүчене ачыклауга рөхсәт ителми.  
 
          5.1.6 пунктны көчен югалткан дип танырга. 
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6.2 пунктта «Тавышлар тигез булганда, рәис тавышы хәлиткеч булып тора.» 
сүзләрен төшереп калдырырга. 

 2. Әлеге карарны рәсми публикатор-«Лениногорские вести» газетасында 
бастырып чыгарырга һәм Лениногорск муниципаль районының рәсми интернет-
сайтында һәм Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 
урнаштырырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен үз артымда калдырам. 
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