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КАРАР 

 

Татарстан Республикасы Лаеш 

муниципаль районы «Лаеш шәһәре " 

муниципаль берәмлеге территориясе 

аша узучы даими, социаль әһәмияткә ия 

булган муниципаль маршрут буенча 

гомуми файдаланудагы автомобиль 

транспортында пассажирлар йөртү 

хокукына ия булуга ачык конкурслар 

оештыру турында 

 

 

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Лаеш шәһәре 

халкының сыйфатлы транспорт хезмәте күрсәтүгә социаль ихтыяҗларын 

тулысынча канәгатьләндерүне тәэмин итү максатларында, «Россия 

Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 

елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 

өлешенең 6 пункты, «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» 2015 елның 26 декабрендәге 107-ТРЗ 

номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру турында Татарстан Республикасы 

Законы нигезендә, «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш 

шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставы белән карар бирәм: 

1. Кушымта итеп бирелә торганнарны расларга: 

1.1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы "Лаеш шәһәре" 

муниципаль берәмлеге территориясе буйлап уза торган даими муниципаль 

маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар 

йөртүне гамәлгә ашыруга кертү тәртибе турында нигезләмә»; 

1.2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " 

муниципаль берәмлеге территориясе аша узучы даими муниципаль маршрут 
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буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар ташу 

хокукына ачык конкурслар уздыру буенча конкурс комиссиясе составы. 

2. Лаеш шәһәре Башкарма комитетына түбәндәге чараларны үткәрүне тәэмин 

итәргә: 

2.1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " 

муниципаль берәмлеге территориясе буенча узучы даими, социаль әһәмиятле 

муниципаль маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртү хокукына ачык конкурс.   

2.2. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " 

муниципаль берәмлеге территориясе аша узучы даими, социаль әһәмияткә ия 

муниципаль маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен төзелгән шартнамә шартларын 

пассажирлар йөртүчеләр тарафыннан үтәү мониторингы. 

3. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә 

Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында 

http://pravo.tatarstan.ru веб-адресы буенча, Лаеш муниципаль районының рәсми 

сайтында интернет-телекоммуникация челтәрендәге http://laishevo.tatarstan.ru.  веб-

адресы буенча  бастырып чыгарырга. 

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам. 
 

 

Җитәкче вазыйфаларын башкаручы Г.Р.Хисаметдинова 



 Татарстан Республикасы 

 Лаеш муниципаль районы 

 Лаеш шәһәре Башкарма  

  комитетының 05.03.2020 

елның 10 нчы номерлы 

карары белән расланган 
 

 

 

 

Нигезләмә   

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " муниципаль 

берәмлеге территориясе аша узучы даими, социаль әһәмияткә ия муниципаль 

маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар 

йөртү хокукына ачык конкурслар оештыру турында 

 

                                     1. Гомуми   нигезләмәләр 

1.1. Әлеге Нигезләмә, «Россия Федерациясендә җирле үзидарәне 

оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ 

номерлы Федераль закон, «Юл хәрәкәте иминлеге турында» 1995 елның 10 

декабрендәге 196-ФЗ номерлы Федераль закон, «Автомобиль транспорты һәм 

шәһәр җир өсте электр транспорты Уставы» 2007 елның 8 ноябрендәге 259-ФЗ 

номерлы Федераль закон нигезендә, «Татарстан Республикасында җирле үзидарә 

турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы 

Законы, «Россия Федерациясендә автомобиль транспортында һәм шәһәр җир өсте 

электр транспортында пассажирлар һәм багажны даими йөртүне оештыру һәм 

Россия Федерациясенең аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында” 

федераль законны гамәлгә ашыру хакында 2015 елның 26 декабрендәге 107-ТРЗ 

номерлы Татарстан Республикасы Законы, «Автомобиль транспортында һәм шәһәр 

җир өсте электр транспортында пассажирлар һәм багаж ташу кагыйдәләрен раслау 

турында» Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2009 елның 14 февралендәге 112 

номерлы карары, Лаеш шәһәре Уставы һәм Россия Федерациясенең, Татарстан 

Республикасының һәм Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш 

шәһәренең башка норматив хокукый актлары белән эшләнде. 

1.2. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган төп төшенчәләр: 

пассажирлар йөртү - билгеләнгән тәртиптә расланган муниципаль маршрутлар 

буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында башкарыла торган 

йөртүләр; 

пассажирлар йөртү заказчысы - гомуми файдаланудагы транспортта 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру хокукына конкурс оештыручы һәм аның 

нәтиҗәләре буенча пассажирлар ташу белән пассажирлар йөртүне гамәлгә 



ашыруга шартнамә төзүче Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 

Лаеш шәһәре башкарма комитеты; 

пассажирлар йөртүче - юридик зат яки индивидуаль эшкуар - пассажир ташу 

өчен куллана торган маршрут транспорт хуҗасы; 

даими маршрут - пассажирлар һәм багаж ташу башкарыла торган 

пассажирларны утырту һәм утырту өчен арадаш тукталышлар булган башлангыч 

һәм ахыргы пунктлар арасында транспорт чаралары йөрү юлы; 

муниципаль маршрут- Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль 

районының Лаеш шәһәре чикләрендә башлана һәм тәмамлана торган маршрут; 

автобус маршруты- автобусларда пассажирлар ташу гамәлгә ашырыла торган 

маршрут; 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында шартнамә - «Татарстан 

Республикасы Лаеш муниципаль районы» муниципаль берәмлеге территориясе 

буенча уза торган даими муниципаль маршрут буенча гомуми файдаланудагы 

автомобиль транспортында пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында, әлеге 

Нигезләмә нигезендә пассажирлар йөртүгә заказ бирүче белән пассажирлар  

йөртүче тарафыннан төзелгән шартнамә; 

пассажирлар ташуны оештыручы - пассажир ташуга заказчы тарафыннан 

килешү буенча җәлеп ителә торган юридик зат, ул пассажир транспорты 

йөртүчеләр тарафыннан халыкка транспорт хезмәте күрсәтүне оештыру һәм 

сыйфатын тәэмин итү функцияләрен башкара; 

Сатуларны оештыручы - пассажирлар йөртүнең заказчысы яки пассажирлар 

йөртүнең заказчысы белән төзелгән шартнамә нигезендә эш итүче 

махсуслаштырылган оешма. 

1.3. Әлеге нигезләмә Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының 

Лаеш шәһәрендә сыйфатлы һәм куркынычсыз транспорт хезмәте күрсәтүгә 

гражданнарның хокукларын тәэмин итү, күрсәтелгән пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыруда физик һәм юридик (коммерцияле) оешмаларның һәм эшкуарларның) 

катнашуы өчен мөмкинлекләрне киңәйтү, мондый катнашуны стимуллаштыру, 

намуслы көндәшлекне үстерү максатларында пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыруга пассажирлар йөртүгә юл куйдыруга бәйле мөнәсәбәтләрне җайга сала. 

1.4. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы " муниципаль 

берәмлеге территориясе буенча узучы даими, социаль әһәмияткә ия муниципаль 

маршрут буенча гомуми файдаланудагы транспортта пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыруга пассажирлар йөртүчеләрне кертү әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән 

тәртиптә пассажирлар йөртүгә заказ бирүче тарафыннан гамәлгә ашырыла. 

Пассажирлар йөртүгә заказ бирүче, кагыйдә буларак, ачык конкурс уздыру 

нәтиҗәләре буенча, ә әлеге Нигезләмәдә каралган очракта-бердәнбер пассажир 

йөртүче белән яисә вакытлыча рөхсәт итү тәртибендә пассажирлар йөртүне гамәлгә  

ашыру  турында шартнамә төзи. 



1.5. Пассажирлар йөртүчегә, әгәр түбәндәге шартлар үтәлсә, билгеләнгән 

маршрутта пассажирлар йөртергә рөхсәт ителгән дип санала: 

- пассажирлар йөртүче гомуми файдаланудагы транспортта пассажирлар 

йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыручы зат өчен гамәлдәге норматив 

актларда билгеләнгән таләпләрне, аерым алганда коммерция оешмасы яисә 

индивидуаль эшкуар статусы булу һәм автомобиль транспортында пассажирлар 

йөртүне гамәлгә ашыру хокукына лицензия булу турындагы таләпләрне 

канәгатьләндерә.;  

-   пассажир ташучының билгеле бер маршрутта пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыру буенча хокуклары һәм бурычлары әлеге Нигезләмә нигезендә 

пассажир ташу заказчысы һәм мондый ташучы арасында төзелгән пассажир 

ташуны гамәлгә ашыруга үз көченә кергән шартнамәдән барлыкка килгән, һәм бу 

шартнамә законда һәм әлеге шартнамәдә билгеләнгән тәртиптә өзелми 

(туктатылмый). 

1.6. пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыруга кертелгән 

ташучы теләсә кайсы гражданның яисә юридик затның (гавами килешүнең) 

гамәлдәге хокукый актлар һәм шартнамә нигезендә мөрәҗәгате буенча даими 

муниципаль маршрутлар буенча пассажирлар һәм багаж ташуны гамәлгә 

ашырырга тиеш.. 

2. Ачык конкурс нәтиҗәләре буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга 

рөхсәт.  
2.1. «Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районының Лаеш шәһәре» 

муниципаль берәмлеге территориясе буенча узучы даими, социаль әһәмиятле 

муниципаль маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру хокукына ия булуга  ачык конкурслар (алга 

таба - Конкурс) даими, социаль әһәмиятле муниципаль маршрут буенча 

пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны гамәлгә ашыру буенча йөкләмәләрне үз 

өстенә алырга әзер  затларны табу максатларында уздырыла (алга таба - шартнамә). 

2.1.1. Пассажирлар йөртүгә заказ бирүче ачык конкурсны түбәндәге 

срокларда  игълан итәргә тиеш:  
 - яңа маршрут (маршрутлар) ачылганда-тиешле маршрутта пассажирлар 

йөртүне гамәлгә ашыра башлаганга 90 көннән дә соңга калмыйча; 

 - элек төзелгән пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турындагы 

шартнамәнең гамәлдә булу срогы чыккан очракта-элек төзелгән шартнамәнең 

гамәлдә булу срогы тәмамланганчы 60 көннән дә соңга калмыйча; 

 - элек төзелгән шартнамәнең әлеге шартнамәдә каралган шартлар нигезе 

буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен вакытыннан алда төзелгән 

шартнамәсе өзелгән очракта, шулай ук заказчы белән төзелгән шартнамәне үтәүдән 

баш тарткан очракта - шартнамә өзелгәннән соң 15 көн эчендә.; 

 2.2. Конкурс комиссиясе һәм конкурс комиссиясе әгъзаларына таләпләр: 



2.2.1. Ачык конкурсны үткәрү өчен Конкурс комиссиясе (алга таба - Конкурс 

комиссиясе) төзелә.Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты карары белән 

ачык конкурс үткәрү турында хәбәр бастырып чыгарганчы конкурс комиссиясе 

составы турында Карар кабул ителә, комиссия рәисе билгеләнә. Комиссия биш 

кешедән дә ким булмаска тиеш. 

2.2.2. Конкурс нәтиҗәләре белән шәхсән кызыксынган физик затлар (шул 

исәптән конкурста катнашу өчен гаризалар биргән физик затлар, яисә әлеге 

гаризаларны биргән оешмалар штатында торучы физик затлар, йә конкурста 

катнашучылар, шул исәптән әлеге оешмаларның катнашучылары (акционерлары), 

аларның идарә органнары әгъзалары, конкурста катнашучыларның кредиторлары 

булган  физик  затлар  Комиссия әгъзалары була  алмый. 

2.2.3. Конкурс комиссиясе составында күрсәтелгән затлар ачыкланган 

очракта,  алар, конкурс нәтиҗәләре белән кызыксынмаган һәм конкурста 

катнашучылар йогынты ясый алмый торган башка физик  затлар  белән  

алыштырылырга  тиеш. 

2.2.4. Конкурс комиссиясе составына кертелгән затлар сатуларны 

оештыручыларга, югарыда күрсәтелгән, Конкурс комиссиясендә катнашуга 

комачаулаучы  шартлар  турында  хәбәр  итәргә  тиеш. 

2.3. Конкурс комиссиясенең эшләү  тәртибе: 

2.3.1. Конкурс комиссиясе гамәлдәге законнар һәм әлеге Нигезләмә 

нигезендә эш итә. 

2.3.2. Конкурс комиссиясе тарафыннан конкурста катнашу өчен гаризалар 

салынган конвертларны ачу, конкурска гаризалар кертү, конкурста катнашу өчен 

гаризаларны карау, бәяләү һәм чагыштыру, конкурста җиңүчене билгеләү, 

конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу беркетмәсен төзү, 

конкурска кертү протоколын, конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяләү 

беркетмәләрен, әлеге Нигезләмәдә каралган башка беркетмәләрне, конкурс 

турында хәбәрнамәне һәм конкурс документларында каралган башка 

беркетмәләрне карау  башкарыла. 

2.3.3 Конкурс комиссиясе, әгәр комиссия утырышында аның әгъзаларының 

гомуми саныннан кимендә яртысы катнашса, әлеге Нигезләмәнең 2.3.2 пунктында 

каралган функцияләрне үтәргә хокуклы,. 

2.3.4. Конкурс гаризаларын бәяләү һәм конкурс гаризаларында күрсәтелгән 

белешмәләрнең дөреслеккә туры килүен тикшерү процедурасын үткәргәндә, 

тиешле өлкәләрдә махсус белем таләп итә торган мәсьәләләрне хәл итү өчен, 

Конкурс комиссиясе карары буенча Конкурс комиссиясе утырышына тиешле 

белгеч чакырыла ала, ул конкурс комиссиясе тарафыннан куелган мәсьәләләр 

буенча бәяләмә бирә. 

2.3.5. Конкурс комиссиясе карары, ачык тавыш бирү нәтиҗәләре буенча 

комиссия утырышында катнашучыларның гади күпчелек тавышы белән кабул 



ителә. Тавышлар тигез булган очракта комиссия рәисе хәлиткеч тавыш бирергә 

хокуклы. 

2.3.6. Конкурс комиссиясе карары беркетмә белән рәсмиләштерелә һәм 

комиссиянең барлык әгъзалары тарафыннан имзалана. 

2.3.7. Беркетмәдә бар: 

1. Конкурс комиссиясе составы; 

2. Конкурсның исеме һәм лот номеры күрсәтелгән аның предметы; 

3. Конкурста катнашучылар турында төп белешмәләр; 

4. Кабул ителгән карар һәм аны мотивацияләү; 

5. Тавыш бирү нәтиҗәләре. 

Конкурс комиссиясе әгъзалары, кабул ителгән карар белән килешмичә, 

үзләренең аерым фикерен язмача бәян итәргә хокуклы, ул беркетмә текстында 

тиешле сылтама белән беркетмәгә кушылырга тиеш. 

2.3.8. Конкурс комиссиясе утырышын үткәрү датасы, вакыты һәм урыны, 

әгәр конкурс үткәрү турында хәбәрдә билгеләнмәсә, конкурс комиссиясе рәисе 

тарафыннан билгеләнә. Конкурс комиссиясе әгъзалары утырышның датасы, 

вакыты һәм урыны турында алдан хәбәр итәләр. 

2.4.     Конкурста катнашучылар. 

2.4.1. Конкурста пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга шартнамә төзүгә 

дәгъва кылучы затлар катнаша. Конкурста оештыру-хокукый формасына, милек 

формасына, капиталның урнашу урынына һәм барлыкка килү урынына бәйсез 

рәвештә теләсә кайсы юридик зат яки физик зат (шәхси эшмәкәр) катнаша ала. 

2.4.2. Конкурста катнашу бары тик федераль законнарда яки анда 

билгеләнгән тәртиптә каралган очракларда гына чикләнергә мөмкин. 

2.5. Конкурста катнашучыларга таләпләр. 

2.5.1.Конкурста автомобиль транспорты өлкәсендә законнарда һәм башка 

норматив хокукый актларда пассажирлар йөртүне оештыру һәм гамәлгә ашыру 

таләпләрен үтәүче даими элемтә маршрутында пассажирлар йөртүне бергә үтәү 

өчен граждан законнарында каралган рәвештә берләшкән пассажирлар йөртүчеләр 

төркеме дә катнаша ала, әгәр 

1. әгәр Россия Федерациясе законнарында каралган сигез кешедән артык 

пассажир йөртү өчен җиһазланган автомобиль транспортында пассажирлар 

йөртүне гамәлгә ашыруга лицензиясе булса; 

2. Әгәр дә ликвидация процессында (үзгәртеп кору) булмаса); 

3. Банкротлык процедурасы үткәрелмәгән Россия Федерациясе 

законнарында билгеләнгән тәртиптә банкротлар дип танылмаган булса; 

4. Конкурс үткәрү датасына кадәр теләсә кайсы дәрәҗәдәге бюджетларга 

яисә бюджеттан тыш дәүләт фондларына мәҗбүри түләүләр буенча, күләме соңгы 

хисап чорында бухгалтер хисабы мәгълүматлары буенча активларның баланс 

бәясенең 25 процентыннан артып киткән бурычлары булмаса. 

2.6. Конкурста катнашу өчен рөхсәт шартлары. 



2.6.1. Конкурста катнашу өчен гаризаларны караганда, катнашуга Конкурс 

комиссиясе тарафыннан тарафыннан түбәндәге очракта  рөхсәт ителми: 

1. Конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән документларны 

тапшырмау яки мондый документларда дөрес булмаган мәгълүматлар булса; 

2.  Әлеге Нигезләмәнең 2.5 бүлегендә билгеләнгән таләпләргә җавап 

бирмәсә; 

3.  әгәр гаризаларны тәэмин итү таләбе ачык конкурс үткәрү турында 

хәбәрдә күрсәтелеп тә, Конкурста катнашу өчен гаризаны тәэмин итү яки аларны 

тулы күләмдә кертү өчен акча кертмәсә. 

4. Конкурста катнашу өчен гариза Конкурс документациясе таләпләренә 

туры килмәсә.  

2.6.2. Конкурста катнашучы тарафыннан бирелгән документлардагы 

мәгълүматларның дөреслеге ачыкланмаган очракта, конкурс комиссиясе мондый 

катнашучыны конкурсның теләсә кайсы этабында катнашудан читләштерергә 

хокуклы. 

2.7. Конкурсны үткәрүне мәгълүмати тәэмин итү. 

Конкурс  турында  мәгълүмат пассажирлар ташуга заказ бирүченең рәсми 

сайтында http ://laishevo.tatarstan.ru/glaishevo.htm. веб-адресы буенча 

урнаштырыла. 

2.8. Конкурс нәтиҗәләре буенча төзелгән килешүләр реестры.  

Заказ бирүче әлеге Нигезләмәнең 4 бүлеге нигезендә үткәрелгән конкурс 

нәтиҗәләре буенча төзелгән килешүләр реестрын алып бара. 

2.9. Пассажирлар ташу хокукына ия булуга  Конкурс.  

2.9.1. Конкурс-килешү конкурс җиңүчесе белән төзелгән торглар формасы, 

Конкурс комиссиясе бәяләмәсе буенча иң яхшы шартлар тәкъдим иткән зат нинди 

дип таныла. Конкурсны үткәрү (игълан итү) турында карар пассажирлар йөртүгә 

заказ бирүче тарафыннан әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән срокларда кабул ителә. 

2.9.2. Заказчы тарафыннан конкурста катнашу өчен гаризаны (задаток) 

тәэмин итү сыйфатында акча кертү турында таләп куелырга мөмкин. Әгәр заказчы 

тарафыннан конкурста катнашу өчен гаризаны тәэмин итү таләбе билгеләнсә, 

мондый таләп конкурста катнашучыларның барысына да бертигез кагыла һәм ачык 

конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелә. 

2.9.3. Конкурсны үткәргәндә заказ бирүченең, сатуларны оештыручы яки 

конкурс комиссиясенең әлеге нигезләмә һәм Конкурс документациясе белән 

билгеләнгән процедурадан тыш катнашучы белән нинди дә булса сөйләшүләр 

рөхсәт ителми. 

2.10. Ачык конкурс үткәрү турында белдерү. 

2.10.1. Конкурсны үткәрү турында белдерү, шулай ук конкурсны оештыру 

һәм үткәрү тәртибе һәм шартлары турында мәгълүмат «Интернет " мәгълүмат-

телекоммуникация челтәрендәге заказ бирүче-пассажирлар йөртүгә заказ 



бирүченең рәсми сайтында түбәндәге адрес буенча, конкурс үткәрелүгә 30 көн 

кала, урнаштырыла: http://laishevo.tatarstan.ru/glaishevo.htm-. 

2.10.2. Ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә түбәндәге белешмәләр 

күрсәтелергә тиеш:: 

1. Заказчының исеме, урнашу урыны, почта адресы, заказчының контакт 

телефон номеры, махсуслаштырылган оешманың атамасы; 

2. Конкурс предметы, аны үткәрү тәртибе; 

3. Конкурска чыгарылган лотлар исемлеге маршрут (маршрутлар) 

(номер, башлангыч һәм ахыргы тукталыш пунктлары), хәрәкәт составының саны 

һәм тибы күрсәтелгән; 

4. Конкурс документларын тапшыру вакыты, урыны һәм тәртибе, 

Конкурс документлары урнаштырылган рәсми сайт; 

5. Конкурста катнашу өчен гаризалар бирү урыны, тәртибе, башлану һәм 

тәмамлану вакыты; 

6. Конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу урыны, 

тәртибе, датасы һәм вакыты. 

     7.      Конкурста катнашу өчен гаризаны тәэмин итү күләме, мондый 

гаризаны тәэмин итү сыйфатында акча кертү вакыты һәм тәртибе, әгәр заказчы 

тарафыннан гаризаны тәэмин итү турында Карар кабул ителгән булса, 

күрсәтелгән акчаларны күчерү өчен счет реквизитлары; 

8.     Конкурста катнашучыларга таләпләр. 

2.10.3. Ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамә урнаштырган сатуларны 

оештыручы, конкурс уздыруга 5 көннән дә соңга калмыйча, аны үткәрүдән баш 

тартырга хокуклы. Ачык конкурс уздырудан баш тарту турындагы хәбәрнамә ачык 

конкурс уздырудан баш тарту турында карар кабул ителгән көннән алып ике көн 

эчендә ачык конкурс уздыру турында рәсми сайтта хәбәр итү өчен билгеләнгән 

тәртиптә торглар оештыручы тарафыннан урнаштырыла. Күрсәтелгән карар кабул 

ителгән көннән соң ике көн эчендә сәүдәне оештыручы конкурста катнашуга 

заявкалары булган конвертлар ача һәм конкурста катнашуга заявкалар биргән 

барлык катнашучыларга тиешле мөрәҗәгатьләр җибәрелә. Заказчы конкурста 

катнашуга заявкаларны тәэмин итү сыйфатында кертелгән акчаларны ачык 

конкурс уздырудан баш тарту турында карар кабул ителгән көннән соң биш көн 

эчендә конкурста катнашучыларга кире кайтара. 

2.11. Конкурс документациясе. 

2.11.1. Конкурс документлары сатуларны оештыручы яки заказчы 

тарафыннан эшләнә һәм заказчы тарафыннан раслана.. 

2.11.2. Конкурс документларында пассажир ташуны оештыру һәм гамәлгә 

ашыру сыйфатына заказ бирүче тарафыннан билгеләнгән таләпләр 

(җитәкчеләрнең, инженер-техник хезмәткәрләрнең һәм пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыручы машина йөртүчеләрнең квалификациясе һәм эш тәҗрибәсе, 



җитештерү базасы, техник персоналның булуы) булырга тиеш.), аларның 

куркынычсызлыгына таләпләр булырга тиеш. 

2.11.3. Конкурс документлары үз эченә алырга тиеш: 

1. Конкурста катнашу өчен гаризаның эчтәлегенә һәм формасына карата 

таләпләр; 

2. Конкурста катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителә торган конкурс 

шартлары һәм алар тарафыннан күрсәтелә торган хезмәтләрнең тасвирламасына 

карата таләпләр, алар конкурс предметы, аларның саны һәм сыйфат 

характеристикасы; 

3. Конкурста катнашу өчен гаризалар бирү тәртибе, урыны, башлану 

һәм тәмамлану вакыты; 

4. Конкурста  катнашучыларга таләпләр; 

5. Конкурста  катнашу өчен гаризалар кабул итү тәртибе һәм вакыты; 

6. Конкурста  катнашучыларга Конкурс документлары нигезләмәләрен 

аңлатуның формалары, тәртибе, башлану һәм тәмамлану вакыты; 

7. Конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу 

урыны, тәртибе, датасы һәм вакыты; 

8. Конкурста  катнашу өчен гаризаларны бәяләү критерийлары; 

9. Конкурста  катнашу өчен гаризаларны бәяләү һәм чагыштыру 

тәртибе; 

10.  Конкурста  җиңүчене билгеләү критерийлары; 

11.  Конкурста  җиңүче белән килешү төзү вакыты һәм тәртибе. 

Күрсәтелгән срок ун көннән дә ким булмаска тиеш. 

2.11.4. Конкурс документлары составына шулай ук төзелешкә тәкъдим ителә 

торган килешү проекты да керә. 

2.11.5. Конкурс документларындагы белешмәләр ачык конкурс үткәрү 

турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән белешмәләргә туры килергә тиеш. 

2.12. Конкурс документларын тапшыру тәртибе 

2.12.1. Ачык конкурс уздыру турында хәбәр рәсми сайтта урнаштырылган 

көннән башлап заказчы, язма рәвештә бирелгән теләсә кайсы кызыксынган затның 

гаризасы нигезендә, тиешле гаризаны алган көннән ике көн эчендә мондый затка 

конкурс документациясен ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән 

тәртиптә тапшырырга тиеш. 

2.12.2.Конкурс документларын ачык конкурс уздыру турында хәбәрнамәнең 

рәсми сайтында урнаштырганчы тапшыру рөхсәт ителми. 

2.13. Конкурс документациясе нигезләмәләрен аңлату һәм аңа үзгәрешләр 

кертү. 

2.13.1. Конкурста катнашучы теләсә кайсы кеше язма рәвештә, шул исәптән 

электрон документ рәвешендә, торгларны оештыруга конкурс документациясе 

нигезләмәләрен аңлату турында сорау җибәрергә хокуклы. Күрсәтелгән гарызнамә 

заказчы конкурс документациясе нигезләмәләрен язма рәвештә аңлатырга тиеш, 



әгәр күрсәтелгән гарызнамә заказчыга конкурста катнашуга заявкалар бирү срогы 

тәмамланган көнгә кадәр биш көннән дә соңга калмыйча кергән булса. 

Конкурс документациясе нигезләмәләрен аңлату аның асылын үзгәртергә 

тиеш түгел. 

2.13.2. Үз инициативасы буенча заказ бирүче яисә конкурста катнашучының 

гарызнамәсе нигезендә конкурс документациясенә конкурста катнашуга заявкалар 

бирү тәмамланган көнгә биш көннән дә соңга калмыйча үзгәрешләр кертергә 

хокуклы. Конкурс документациясенә үзгәрешләр кертү турында карар кабул 

ителгән көннән алып ике эш көне эчендә мондый үзгәрешләр сайтта сатуларны 

оештыручы тарафыннан урнаштырыла. Шул ук вакытта ачык конкурста катнашуга 

заявкалар бирү срогы ачык конкурс уздыру турында хәбәрнамәгә кертелгән 

үзгәрешләр басылып чыккан һәм (яисә) урнаштырылган көннән ачык конкурста 

катнашуга заявкалар бирү тәмамланганчы әлеге срок кимендә егерме көн тәшкил 

итсен өчен озайтылырга тиеш. 

2.14. Конкурста катнашуга заявкалар бирү тәртибе 

2.14.1. Конкурста катнашу өчен конкурста катнашучы конкурс 

документларында билгеләнгән форма буенча ачык конкурс уздыру турында һәм 

конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән чикләрдә конкурста катнашуга 

заявка бирә.  

2.14.2.Конкурста катнашучы мөһерләнгән конвертта конкурста катнашуга 

заявка бирә. Шул ук вакытта мондый конвертта әлеге заявка бирелгән ачык конкурс 

исеме күрсәтелә. Конкурста катнашуга заявкалары булган конвертларны саклауны 

гамәлгә ашыручы затлар мондый конвертларны һәм гаризаларны ачкан мизгелгә 

кадәр зарарландыруны рөхсәт итәргә хокуклы түгел. 

2.14.3. Конкурста катнашу өчен гариза биргән конкурста катнашучы Конкурс 

комиссиясе тарафыннан конкурста катнашу өчен гаризалар салынган 

конвертларны ачканчы, теләсә кайсы вакытта, конкурста катнашу өчен гаризаны 

кире алырга хокуклы. Конкурста катнашу өчен гариза бирүнең таләбе билгеләнгән 

очракта, заказ бирүче конкурста катнашу өчен гаризаны тәэмин итү сыйфатында 

кертелгән акчаны конкурста катнашучыга кире кайтарырга тиеш, әгәр сатуларны 

оештыручыга конкурста катнашу өчен гаризаны кире алу турында гариза кергән 

көннән биш көн эчендә, күрсәтелгән срок тәмамланган мизгелгә катнашучы яңа 

гариза бирмәгән булса гына. 

2.14.4. Ачык конкурс уздыру турында хәбәрнамәдә күрсәтелгән срокта 

конкурста катнашуга заявкалы һәр конверт сатуларны оештыручы тарафыннан 

теркәлә. Конкурста катнашуга заявка белән конверт биргән катнашучы таләбе 

буенча заказчы, аны алу датасын һәм вакытын күрсәтеп, шундый конверт алу 

турында расписка бирә.. 

2.15. Конкурс уздыру тәртибе 



2.15.1. Конкурсны уздыру тәртибе заказчы тарафыннан әлеге нигезләмәне 

исәпкә алып, гамәлдәге законнар нигезендә билгеләнә, ул раслый торган конкурс 

документларында чагыла һәм конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә күрсәтелә. 

2.15.2. Конкурста катнашуга заявкалар бирү срогы тәмамланганнан соң 

конкурста катнашуга бер генә заявка бирелгән яисә конкурста катнашуга бер генә 

заявка да бирелмәгән очракта, шулай ук конкурста катнашуга бер генә катнашучы 

кертелгән очракта конкурс узмаган дип таныла. 

2.15.3.  Гаризаларны бәяләү һәм чагыштыру беркетмәсе «Интернет» 

мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә пассажирлар ташуга заказ бирүченең 

рәсми сайтында http://laishevo.tatarstan.ru/glaishevo.htm. веб-адресы буенча,, 

күрсәтелгән беркетмәгә кул куелганнан соң җиде көн эчендә, урнаштырыла. 

2.15.4. Заказ бирүче бәяләү беркетмәсенә кул куйганнан соң биш көн эчендә 

конкурста катнашу өчен гаризаларны чагыштыру өчен конкурста катнашучыларга, 

конкурста катнашкан, әмма конкурста җиңүче булмаган конкурста 

катнашучыларга заявка бирү сыйфатында кертелгән акчаны кире кайтарырга тиеш. 

2.15.5. Бәяләү беркетмәсен урнаштырганнан һәм конкурста катнашу өчен 

гаризаларны чагыштырып караганнан соң, конкурста катнашучы һәр кеше, заказ 

бирүчегә язмача, шул исәптән электрон документ формасында, конкурс 

нәтиҗәләрен аңлату турында запрос җибәрергә хокуклы. Заказ бирүче мондый 

соратып алу кергән көннән 7 эш көне эчендә конкурста катнашучыга язмача яки 

электрон документ формасында тиешле аңлатмалар бирергә тиеш. 

2.15.6. Конкурс үткәрү барышында төзелгән беркетмәләр, конкурста катнашу 

өчен гаризалар, Конкурс документлары, конкурс документларына кертелгән 

үзгәрешләр һәм конкурс документларына аңлатмалар, шулай ук конкурста катнашу 

өчен гаризалар салынган конвертларны ачу аудиоязма заказчы тарафыннан 

кимендә өч ел саклана. 

2.16. Конкурс уздыру нәтиҗәләре буенча шартнамә төзү. 

2.16.1. Конкурс нәтиҗәләре буенча (Конкурс комиссиясе карары нигезендә) 

конкурста җиңүче белән пассажирлар йөртүнең һәм багаж ташуның заказчысы 

арасындагы шартнамә конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә, конкурс 

документациясендә һәм конкурста катнашучының конкурс тәкъдимендә конкурс 

үткәрү турында хәбәрнамәдә билгеләнгән вакыт дәвамында төзелә.. 

2.16.2. Конкурста җиңүче конкурс уздыру турында хәбәрнамәдә каралган 

срокта заказчыга аларга имзаланган шартнамәне тапшырмаган һәм конкурс 

шартлары буенча йөкләмәләрне үтәмәгән очракта, конкурста җиңүче шартнамә 

төзүдән читләшкән дип таныла. 

2.16.3. Конкурста җиңүче шартнамә төзүдән читләшкән дип танылган 

очракта, заказчы конкурста җиңүчене шартнамә төзергә мәҗбүр итү турындагы 

дәгъва белән судка мөрәҗәгать итәргә, шулай ук шартнамә төзүдән читләшкән 

зыянны каплау турындагы дәгъва белән мөрәҗәгать итәргә хокуклы. Җиңүче 



шартнамә төзүдән читләшкән очракта, конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү 

буларак кертелгән акчалар кире кайтарылмый.. 

2.16.4. Заказ бирүче шартнамәнең үтәлешен тәэмин итү таләбе билгеләнгән 

очракта, шартнамә конкурста катнашучы тарафыннан әлеге таләпнең үтәлешенә 

дәлилләр бирелгәннән соң гына төзелә.. 

2.16.5. Конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү таләбе куелу билгеләнгән 

очракта, конкурста катнашуга заявканы тәэмин итү сыйфатында кертелгән акчалар, 

шартнамә төзелә торган конкурста катнашучыга кире кайтмый һәм төзелгән 

шартнамә буенча йөкләмәләрне үтәү исәбенә санала. 

2.17Конкурсны узмаган дип тану нәтиҗәләре. 

2.17.1. Конкурс узмаган дип танылган очракларда заказчы кабат конкурс 

уздыру турында игълан итәргә яисә бердәнбер ташучы белән килешү төзү турында 

карар кабул итәргә хокуклы. Шул ук вакытта бердәнбер ташучы белән шартнамә 

конкурс турындагы хәбәрнамәдә, конкурс документларында каралган шартларда, 

әлеге Нигезләмәнең 3.4 пунктында билгеләнгән үзенчәлекләр белән төзелергә 

тиеш. 

2.17.2. Кабат конкурсны үткәрү турында игълан ителгән очракта заказ бирүче 

конкурс шартларын үзгәртергә хокуклы. 

2.17.3. Конкурста катнашу өчен гаризаны тәэмин итү сыйфатында кертелгән 

акча конкурста катнашучыларга конкурс нәтиҗәләре игълан ителгән көннән биш 

көн эчендә кире кайтарыла. 

3. Бердәнбер пассажир йөртүче белән шартнамә төзү юлы белән даими 

маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга рөхсәт 

3.1. Бердәнбер пассажир ташучы белән шартнамә төзү астында пассажирлар 

йөртүне гамәлгә ашыруга рөхсәт аңлашыла, монда пассажирлар йөртүгә заказ 

бирүче пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен бары тик бер пассажир йөртүчегә 

генә килешү төзергә тәкъдим итә. 

3.2. Даими маршрутлар буенча пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыруга 

шартнамә төзү бердәнбер заказчы белән тиешле шартнамә төзү хокукына конкурс 

гамәлдә түгел дип танылган йә конкурс җиңүчесе дип танылган зат шартнамә 

төзүдән читләштерелгән очракта гамәлгә ашырыла. 

3.3. Пунктта күрсәтелгән нигезләр буенча бердәнбер пассажир йөртүче белән 

шартнамә төзү. 

3.4. Әлеге Нигезләмәнең 1.5 пунктында һәм 2.5 бүлегендә күрсәтелгән 

таләпләргә туры килсә генә пассажирлар йөртүче конкурс үткәрү турында 

хәбәрнамәдә һәм конкурс документында каралган шартларда пассажирлар йөртүне 

гамәлгә ашыру мөмкинлегенә ия була. 

3.5. Конкурста катнашучы, җиңүче килешү төзүдән баш тарткан ташучы 

белән килешү конкурс үткәрү турында хәбәрнамәдә, конкурс документациясендә 

һәм конкурс гаризасында (конкурс тәкъдиме) каралган шартларда төзелә.Әгәр 

мондый катнашучылар берничә булса, килешү аларның конкурсның башка 



катнашучылары белән чагыштырганда иң яхшы шартлар тәкъдим итүе белән 

төзелә.Башка пассажирлар йөртүче белән килешү, конкурс үткәрү турында 

белдерүдә һәм конкурс документларында каралган шартлар нигезендә  төзелә. 

4. Пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру турында шартнамә. 

4.1. Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Лаеш шәһәре 

территориясе аша узучы даими, социаль әһәмияткә ия муниципаль маршрут буенча 

гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында пассажирлар йөртүне гамәлгә 

ашыру турында шартнамә, әлеге Нигезләмәне исәпкә алып, Россия Федерациясе 

Граждан кодексында һәм башка федераль законнарда каралган тәртиптә төзелә. 

4.2. Килешү төзелә: 

- конкурс нәтиҗәләре буенча-конкурста җиңүче белән; 

- әлеге Нигезләмә белән билгеләнгән очракларда,  

- бердәнбер ташучы белән. 

4.3. Шартнамә түбәндәге мәҗбүри шартларны күздә тотарга тиеш: 

- маршрут (маршрутлар) номерын, аның башлангыч һәм соңгы пунктларын 

күрсәтеп, шартнамә предметы; - пассажир ташучының  пассажир ташуны 

башкарырга тиеш булган шартнамәнең гамәлдә булу срогы; 

- пассажир ташучының  пассажирлар йөртүне һәм багаж ташуны оештыручы 

белән үзара хезмәттәшлектә үз эшчәнлеген башкарганда йөкләмәләре; - пассажир 

ташучының шартнамәдә каралган йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән 

өчен җаваплылыгы;. 

4.4. Заказчының килешүне берьяклы тәртиптә үтәүдән баш тартуы гамәлдәге 

законнарда һәм шартнамә шартлары нигезендә  рөхсәт ителә. 

4.5. Килешүне төзегәндә һәм үтәгәндә яклар килешүе буенча Шартнамәнең 

мөһим шартларын үзгәртү берьяклы тәртиптә рөхсәт ителми. 

4.6. Килешүне өзү яклар килешүе яисә суд карары буенча граждан законнары 

нигезендә  рөхсәт ителә. 

4.7. Заказ бирүче пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыру өчен төзелгән 

шартнамәләрнең реестрын алып бара. 

4.8. Килешүләр реестрында түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш: 

заказчының исеме; 

конкурс предметы; 

конкурсны үткәрү датасы, конкурска йомгак ясау датасы һәм нигезне 

раслаучы документ реквизитлары  

килешү төзү; 

шартнамә төзү датасы, килешүнең гамәлдә булу вакыты; 

маршрут (номер, башлангыч һәм ахыргы тукталыш пунктлары), хәрәкәт 

составының саны һәм тибы; 

килешү төзелгән пассажир ташучының исеме, урнашу урыны, салым 

түләүченең шәхси номеры (ИНН) - юридик затлар өчен; салым түләүченең 



фамилиясе, исеме, атасының исеме, яшәү урыны, салым түләүченең шәхси 

номеры-физик затлар өчен; 

килешүнең үтәлеше һәм аны туктату турында белешмәләр. 

5. Вакытлыча эшләү шартлары конкурс үткәрмичә генә шартнамә төзү. 

5.1. Вакытлы эш шартларында конкурс үткәрмичә генә шартнамә төзү 

түбәндәге очракларда гамәлгә ашырыла: 

- күрсәтелгән шартнамәдә каралган нигезләр буенча пассажирлар йөртүне һәм 

багаж ташуны гамәлгә ашыруга элегрәк төзелгән шартнамәне өзү; 

- әлеге маршрутка конкурс нәтиҗәләре буенча билгеләнгән, әмма 60 көннән дә 

артык булмаган ташучы тарафыннан пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыра башлау 

датасына кадәр; 

- заявкалар булмау сәбәпле, шулай ук законлы көченә кергән суд карары 

буенча конкурсны узмаган дип тану, шул исәптән элек әлеге маршрутка эшләүче 

пассажирлар ташучының ризалыгы булмаган очракта, - әлеге маршрутка конкурс 

нәтиҗәләре буенча билгеләнгән, ләкин 60 көннән дә артык булмаган пассажирлар 

ташучы тарафыннан пассажирлар йөртүне  башланган көнгә кадәр. 

5.2. Пассажирлар ташуына заказчы әлеге Нигезләмәнең 1.5 пунктының һәм 2.5 

бүлегенең таләпләрен канәгатьләндерә торган һәм муниципаль маршрутта тиешле 

пассажир ташуны башкарырга нияте һәм мөмкинлеге булган ташучы белән әлеге 

Нигезләмәнең 2.16 бүлеге таләбе нигезендә пассажирлар йөртүне вакытлыча 

гамәлгә ашыру турында шартнамә төзи. Шул ук вакытта шартнамәләр реестрында 

пассажирлар ташуны гамәлгә ашыру вакытлыча эш шартларында бара дигән тамга 

ясала. 

6. Заказчы, сатуларны оештыручы һәм конкурс комиссиясе карарларына, 

гамәлләренә (гамәл кылмауларына) шикаять белдерү 

Конкурсның һәр катнашучысы суд тәртибендә, шулай ук федераль законнарда 

каралган тәртиптә, пассажирлар йөртүгә заказ бирүченең, сатуларны 

оештыручының, конкурс комиссиясенең гамәлләренә (гамәл кылмауларына), әгәр 

мондый гамәлләр (гамәл кылмау) законсыз булса һәм конкурста катнашучының 

хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен бозса, шикаять бирергә хокуклы. 



 Татарстан Республикасы 

 Лаеш муниципаль районы 

 Лаеш шәһәре Башкарма  

комитетының 05.03.2020 елның  

10 нчы номерлы карары 

 белән расланган 

 

 

СОСТАВ 

Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы «Лаеш шәһәре " муниципаль 

берәмлеге территориясе аша узучы даими, социаль әһәмияткә ия муниципаль 

маршрут буенча гомуми файдаланудагы автомобиль транспортында 

пассажирлар йөртү хокукына ачык конкурслар үткәрү буенча конкурс 

комиссиясе 

 

В.Э. Тябин -     Конкурс комиссиясе рәисе-Татарстан Республикасы Лаеш 

муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары; 

 

И.П. Шитов-    Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы 

Лаеш муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесе 

урынбасары; 

 

Г.Р. Хисаметдинова-     Тавыш бирү хокукы белән конкурс комиссиясе 

секретаре 

                            Лаеш шәһәре Башкарма комитетының әйдәп баручы белгече; 

 

 

 

Конкурс комиссиясе әгъзалары: 

 

 

Р.Р. Нургалиев -   ТР Лаеш муниципаль районының сатып алулар буенча 

комитеты " МКУ рәисе»; 

 

О.В. Емелин -     Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма       

комитетының төзелеш һәм торак-коммуналь  

                           хуҗалык бүлеге баш белгече; 

 

А.С. Виноградов-  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль районы Башкарма 

комитетның юридик бүлеге начальнигы ( килешү буенча); 

 



Е.Н. Галиева-  Татарстан Республикасы Лаеш муниципаль  

                            районы финанс- б джет палатасы рәисе 

                            ( килешү буенча); 

 

С.В. Барышев-   Россия Эчке эшләр министрлыгының Лаеш районы буенча 

ЮХИДИ бүлеге начальнигы, 

                           полиция майоры (килешү буенча). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


