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Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Тымытык авыл жирлегенец 2016 елньщ 10
нчы июне 32-14 номерлы карары белэн расланган
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль
районы Тымытык авыл жирлегенец муниципаль
милкен
хосусыйлаштыру тэртибе турындагы
нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында
( 12.02.2018 № 52-74 карар редакциясендэ)
2009 елныц 01 апрелендэге 45-ФЗ номерлы «Дэулэт Ьэм муниципаль
милекне хосусыйлаштыру турында»гы Федераль законга узгэрешлэр керту
хакында», 1995 елныц 26 декабрендэге 208-ФЗ номерлы «Акционерлык
жэмгыятьлэре турында» Федераль законнар нигезендэ
Тымытык авыл жирлеге Советы карар итте:
1.
Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык
авыл жирлегенец 2016 елныц 10 нчы июне 32-14 номерлы карары белэн
расланган Татарстан Республикасы Азнакай муниципаль районы Тымытык
авыл жирлегенец муниципаль милкен хосусыйлаштыру тэртибе турындагы
нигезлэмэгэ узгэрешлэр керту хакында (12.02.2018 № 52-74 карар
редакциясендэ) тубэндэге узгэрешлэрне кертергэ:
1.1.6 булекнец 2.16 пунктын тубэндэге редакциядэ бэян итэргэ:
«2.16. Мелкэт бэясе турында тэкъдимнэр биру белэн аукцион
тубэндэге тэртиптэ уткэрелэ:
а) сатып алучылар мондый милеккэ карата нинди дэ булса шартларны
утэргэ тиеш булмаган очракта, муниципаль милек аукционда сатыла. Аны
сатып алу хокукы сатып алучыга бирелэ, ул сатулар барышында мондый
мелкэт очен иц югары бэяне тэкъдим итэчэк.
б) аукцион катнашучылар составы буенча ачык булып тора.
в) муниципаль мелкэт бэясе турындагы тэкъдимнэр аукционда
катнашучылар тарафыннан меЬерлэнгэн конвертларда (бэя турында
тэкъдимнэр тапшыруныц ябык формасы) тапшырыла яисэ алар сатуларны
уткэру барышында (бэя турында тэкъдимнэр тапшыруныц ачык формасы)
ачыктан-ачык белдерелэ. Муниципаль милек бэясе турында тэкъдимнэр биру
формасы хосусыйлаштыру шартлары турындагы карар белэн билгелэнэ.

Бер генэ катнашучы катнашкан Аукцион узып барылмый дип таныла.
Аукционда дэулэт яки муниципаль мелкэт бэясе турындагы ике Ьэм
аннан кубрэк тэкъдим тигез булганда, бэясе турында тэкъдим биру формасы
буенча ябылган аукционда гариза башка гаризалардан алдарак бирелгэн
катнашучы ж;ицуче дип таныла.
г) аукционда катнашу очен гаризалар кабул итунец озынлыгы егерме
биш кеннэн дэ ким булмаска тиеш. Дэгъва кылучыларны аукционда
катнашучылар тарафыннан тану курсэтелгэн гаризаларны кабул иту вакыты
тэмамланганнан соц биш эш коне эчендэ гамэлгэ ашырыла. Аукцион
претендентлар аукционда катнашучылар дип танылган кеннэн соц еченче эш
кененнэн дэ соцга калмыйча уткэрелэ.
д) муниципаль мелкэт бэясе турында тэкъдимнэр тапшыруныц ачык
формасы кулланыла икэн, мэгълумат хэбэрендэ башлангыч бэяне кутэру
кулэме дэ курсэтелэ («аукцион адымы»).
е) аукционда катнашу ечен дэгъва кылучы муниципаль милекне сату
турында мэгълумат хэбэрендэ курсэтелгэн башлангыч бэянец 20 проценты
кулэмендэ задаток кертэ.
Мэгълумати хэбэрдэ курсэтелгэн счетка задаток килуен раслаучы
документ булып, элеге счеттан еземтэ тора.
ж) дэулэт яки муниципаль мелкэт хакы турында тэкъдимнэр бирунец
ябык формасы булганда, алар аукцион нэтиж;элэре ясалган кенне
тапшырыла. Дэгъва кылучы телэге буенча, курсэтелгэн мелкэтнец бэясе
турындагы тэкъдим язылган конверт заявка биргэндэ тапшырылырга
мемкин.
з) претендент тубэндэге нигезлэр буенча аукционда катнашырга рехсэт
ителми:
тэкъдим ителгэн документлар претендентныц Россия Федерациясе
законнары нигезендэ сатып алучы булу хокукын расламыйлар;
мэгълумати хэбэрдэ курсэтелгэн исемлек (аукционда бэя яки
муниципаль мелкэт турындагы тэкъдимнэрдэн тыш) нигезендэ барлык
документлар да тапшырылмаган яки курсэтелгэн документарны
рэсмилэштеру Россия Федерациясе законнарына туры килми;
гариза мондый гамэллэрне гамэлгэ ашыруга дэгъвачы тарафыннан
вэкалэтле булмаган зат тарафыннан бирелгэн;
мэгълумати хэбэрдэ курсэтелгэн счетларга билгелэнгэн вакытка
задаток керу расланмады.
Аукционда катнашудан баш тарту нигезлэре исемлеге тулы булып
тора.
и) претенденты аукционда катнашучы дип таныганчы, ул язма
рэвештэ хэбэр иту юлы белэн теркэлгэн гаризаны кире алырга хокуклы.
Дэгъва кылучы тарафыннан гаризаны билгелэнгэн тэртиптэ кабул иту
тэмамланганчыга кадэр кире чакыртып алынган задаток, гаризаны чакыртып
алу турында хэбэр алынган кеннэн соц биш кеннэн дэ соцга калмыйча, кире
кайтарылырга тиеш. Гаризаны претендент тарафыннан кире алган очракта
задаток аукционда катнашучылар ечен билгелэнгэн тэртиптэ кире кайтарыла.

к) бер кеше бары тик бер генэ гариза бирергэ хокуклы, э аукционны
ябык формада уткэру очрагында, муниципаль мелкэт бэясе турында
тэкъдимнэр биргэндэ аукционда сатыла торган мелкэт бэясе турында бер
генэ тэкъдим генэ кабул ителэ.
л) аукционда катнашучыны жицуче дип тану турында хэбэрнамэ
экину461^ яисэ аньщ вэкалэтле вэкиленэ аукцион йомгаклары ясалган конне
расписка астында бирелэ.
м) жицученец мелкэт сату-алу шартнамэсен билгелэнгэн срокта
тезудэн качуы яки баш тартуы очрагында задаток кире кайтарылмый Ьэм ул
курсэтелгэн шартнамэне тезу хокукын югалта.
н) задаток суммалары, жицучедэн тыш, аукционга йомгак ясау
датасыннан биш кен эчендэ кире кайтарыла.
о) аукцион жицучесе белэн аукцион йомгаклары ясалганнан соц биш
эш кене эчендэ сату-алу шартнамэсе тезелэ.
п) муниципаль мелкэтне тапшыру Ьэм аца милек хокукын
рэсмилэштеру Россия Федерациясе законнары Ьэм сатып алу-сату
шартнамэсе нигезендэ мелкэт тулы тулэгэннэн соц утыз кеннэн дэ соцга
калмыйча гамэлгэ ашырыла.
р) элеге статья белэн жайга салынмаган Ьэм аукцион уткэругэ бэйле
менэсэбэтлэр Россия Федерациясе Хекумэте тарафыннан жайга салына».
1.2. 6 булегендэге 3.32 пунктныц еч абзацын тубэндэге редакциядэ
бэян итэргэ:
«Муниципаль милекне сатып алу турындагы тэкъдимнэр сату
барышында дэгъва кылучылар тарафыннан ачыктан-ачык белдерелэ.».
1.3. 16 булегендэге 1 пунктыныц ике абзацын тубэндэге редакциядэ
бэян итэргэ:
«Акционерлык жэмгыятьлэренец идарэ иту органнарында Ьэм ревизия
комиссиялэрендэ муниципаль берэмлек мэнфэгатьлэрен муниципаль
вазыйфаларны билэуче затлар, шулай ук башка затлар да яклый ала.».
2. Элеге карарны «Татарстан Республикасы хокукый мэгълумат рэсми
порталында» тубэндэге веб-адрес буенча урнаштыру юлы белэн игълан
итэргэ: http://pravo.tatarstan.ru Ьэм Азнакай муниципаль районыныц рэсми
сайтында: http//aznakayevo.tatar.ru адресы буенча Интернет мэгълуматтелекоммуникация челтэрендэ урнаштырырга.
3. Элеге карарныц утэлешен тикшереп торуны законлылык, хокук
тэртибе, депутат этикасы Ьэм жирле узидарэ мэсьэлэлэре буенча даими
комиссиягэ йеклэргэ.
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