
Республика Татарстан  Татарстан Республикасы 

Исполнительный комитет  Менделеевск муниципаль 

Менделеевского  районы 

муниципального района  башкарма комитеты 

   
   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 

31.01.2020 Менделеевск ш. № 69 

 

Татарстан Республикасы  

Менделеевск муниципаль районы  

территориясе буенча узучы  

даими муниципаль автобус маршрутларында  

җайга салынмый торган тарифлар буенча  

пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны  

гамәлгә ашыру хокукына ачык конкурсны оештыру турында 

 

2015 елның 13 июлендәге 220-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү өчен «Россия 

Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр 
транспортында даими рәвештә пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру 

турында һәм Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү 

хакында», 2010 елның 27 июлендәге 210-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә 

«Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүне оештыру турында», 2003 елның 6 

октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон белән «Россия Федерациясендә җирле 

үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында", 2015 елның 26 декабрендәге 
107-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы «Россия Федерациясендә 

автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте электр транспортында даими рәвештә 

пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыру турында һәм Россия 

Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү хакында» Менделеевск 

муниципаль районы башкарма комитеты 

 

КАРАР БИРӘ:  
1. 2020 елның 21 февраленнән Менделеевск муниципаль районы башкарма 

комитетына Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясе 

буенча узучы даими муниципаль автобус маршрутларында җайга салынмый торган 

тарифлар буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру хокукына 

ачык конкурс үткәрүне тәэмин итәргә. 
2. Конкурсны уздыру турында  (1 нче кушымта) хәбәрне Менделеевск 
муниципаль районының рәсми сайтында www.mendeleevsk.tatar.ru 
урнаштырырга.  
3. Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы 
территориясендә узучы даими муниципаль автобус маршрутларында җайга 
салынмый торган тарифлар буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны 



гамәлгә ашыру хокукына ачык конкурс уздыру буенча конкурс комиссиясе 
составын расларга (2 нче кушымта).



 
4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте 

һәм инфраструктура үсеше буенча башкарма комитет җитәкчесенең беренче 

урынбасары вазыйфаларын башкаручы С.В.Метальниковка йөкләргә.  
 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы           Р.А. Абдуллин  

      
 

 

 

 



1 нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

31.01.2020 елның 31 гыйнварыннан 

69 нчы номерлы карарына 

 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясе буенча 

узучы даими муниципаль автобус маршрутларында җайга салынмый торган 
тарифлар буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру 

хокукына ачык конкурс уздыру турында 

 

1. Менделеевск муниципаль районы башкарма комитеты (алга таба – Заказ бирүче) 
Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясе буенча узучы 
даими муниципаль автобус маршрутларында (алга таба - Конкурс) җайга салынмый 
торган тарифлар буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру 
хокукына ачык конкурс үткәрү турында игълан итә).  

Заказ бирүче адресы: 423650, Менделеевск ш., Фомин ур., 7 й. 

www.mendeley@tatar.ru, 

тел. 2-79-29  

Чараны Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш һәм 
торак-коммуналь хуҗалык бүлеге оештыра.  

Оештыручының адресы: 423650, Менделеевск ш., Фомин ур., 19 й., 5 нче этаж, 503 
каб., Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитетының төзелеш һәм торак-
коммуналь хуҗалык бүлеге  

Элемтә өчен::  

1.Башкарма комитет җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы,торак сәясәте һәм 

инфраструктура үсеше буенча урынбасары вазыйфаларын башкаручы.  
2.Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге башлыгы урынбасары 
вазыйфаларын башкаручы Гомәров Илдар Рәхимулла улы. Тел. 2-31-55  

2. Ачык конкурс предметы булып җайга салынмый торган тарифлар буенча даими 
рәвештә пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның муниципаль маршрутлары 

буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру турында таныклык 
алу хокукы тора. 

Конкурс 1 лот буенча уздырыла (хәбәргә кушымтаны карагыз).  

3. Конкурста конкурс документациясендәге таләпләргә туры килә торган юридик 

затлар, шәхси эшмәкәрләр, гади ширкәт шартнамәсендә катнашучылар катнаша ала.  

Конкурста катнашу өчен теләүчеләр (алга таба - катнашучылар) 2019 елның 17 

сентябренә кадәр конкурс документациясе таләпләре нигезендә конкурс 

документациясен конкурста катнашуга конкурс документациясен конкурс 

документациясен конкурс документациясендә күрсәтелгән документларны теркәп 

тапшырырга тиеш. Конкурс документлары конкурсны оештыручыдан эш көннәрендә 
8.00 дән 17.00 гә кадәр (төшке аш 12 дән 13 сәгатькә кадәр) яки сайттан 

www.mendeleevsk.tatar.ru «Транспорт» бүлегеннән алына ала. 



4. Конкурс документлары конкурсны оештыручы тарафыннан түләүсез нигездә 
бирелә. 

 
5. Гаризалар салынган конвертларны ачу Конкурс комиссиясе утырышында, 2020 

елның 21 февралендә, 11.00 сәгатьтә түбәндәге адрес буенча узачак: Менделеевск ш., 

Фомин ур., 19 й, 503 нче каб., бу чарада катнашырга теләгән катнашучылар барында. 
 
Конкурс нәтиҗәләрен игълан итү Менделеевск муниципаль районының Конкурс 

комиссиясе утырышында узачак 10.03.2020 елның 11 сәгать 00 минутта түбәндәге 

адрес буенча узачак: Менделеевск ш., Фомин ш., 19 й., 503 нче каб., бу чарада 

катнашырга теләгән катнашучылар барында. 

6. Бердәм комиссия тапшырыла торган документларның исемлеген һәм 

рәсмиләштерү буенча конкурс документациясе таләпләренә җавап биргән 

гаризаларны гына бәяли һәм чагыштыра. 
 
7. Гаризаларны бәяләү нәтиҗәләре буенча иң күп балл җыйган конкурста 

катнашучы җиңүче итеп таныла. 
 



2  нче кушымта 

Менделеевск муниципаль районы  

Башкарма комитетының  

31.01.2020 елның 31 гыйнварыннан 

69 нчы номерлы карарына 
 

Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы территориясе 

буенча узучы даими муниципаль автобус маршрутларында җайга салынмый 

торган тарифлар буенча пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә 

ашыру хокукына ачык конкурс комиссиясе составы
 
 
 
 
Р.А. Абдуллин 

 

Комиссия әгъзалары 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
Конкурс комиссиясе рәисе, Менделеевск муниципаль 
районы Башкарма комитеты җитәкчесе вазыйфаларын 
башкаручы 
 

 

Россия Эчке эшләр министрлыгының 

Менделеевск районы буенча бүлеге ЮХИДИ 

бүлеге башлыгы (килешү буенча) 

 

Менделеевск муниципаль районы Башкарма комитеты 

җитәкчесенең шәһәр хуҗалыгы, торак сәясәте һәм 

инфраструктура үсеше буенча беренче урынбасары 

вазыйфаларын башкаручы 

 

Менделеевск муниципаль районы башлыгы 
урынбасары (килешү буенча) 
 
Менделеевск муниципаль районы Башкарма 
комитетының юридик бүлеге башлыгы 
 
Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык бүлеге 
башлыгы урынбасары вазыйфаларын башкаручы 


