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Заказ бирүчеләр өчен тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) 

билгеләүче вәкаләтле муниципаль орган белән товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне 

сатып алуны гамәлгә ашыручы муниципаль заказчыларның үзара хезмәттәшлеге тәртибе 

турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында 

 

      "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр 

сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында" 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ 

номерлы Федераль законы, "Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы" 

муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә,Татарстан Республикасы Апас муниципаль 

районы Советы  карар итте: 

1. Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы Советының 2016 елның 16 

апрелендәге 36 номерлы карары белән расланган муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, 

эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыручы муниципаль заказчылар өчен 

тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүгә вәкаләтле Муниципаль 

орган белән хезмәттәшлеге тәртибе турындагы нигезләмәгә (кушымтага)түбәндәге 

үзгәрешләрне кертергә:: 

6 бүлекнең 1 пунктының  8 пунктчасын түбәндәге редакциядә бәян итәргә: 

«8) тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны), шул исәптән бер һәм аннан да 

күбрәк лотны, тәкъдимнәр соратып алуны уздырудан тыш, конкурста яки аукционда 

катнашу өчен гаризалар бирү вакыты тәмамланганчы биш көннән дә соңга калмыйча яисә 

котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризалар бирү вакыты тәмамланганчы ике 

көннән дә соңга калмыйча билгеләүне юкка чыгару турында карар кабул итәләр. Бердәм 

мәгълүмат системасында тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүне юкка 

чыгару турында хәбәр урнаштырганнан соң, заказчы сатып алуларда катнашучыларның 

гаризалары белән конвертларны ачарга хокуклы түгел. Электрон процедураларны 

үткәргәндә, электрон мәйданчык операторы сатып алуларда катнашучыларга гаризаларны 

бердәм мәгълүмат системасында электрон процедураны гамәлдән чыгару турында хәбәр 

урнаштырганнан соң бер сәгать эчендә кире кайтара. Заказ бирүче (подрядчы, башкаручы) 

билгеләнүне гамәлдән чыгарган очракта, заказчы, товар белән тәэмин итүче (подрядчы, 

башкаручы) билгеләмәсен юкка чыгару турында Карар кабул ителгән көннән соң киләсе эш 

көненнән дә соңга калмыйча, план-графикка (кирәк булганда) тиешле үзгәрешләр кертә.». 

2.Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми 

порталында бастырып чыгарырга. 

3.Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Башкарма комитет җитәкчесе А.Н. 

Гыйбадуллинга йөкләргә. 

 

 

Апас муниципаль район Башлыгы – 

Апастовского муниципаль район Советы рәисе                    Р.Ф. Хисамутдинов 


