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Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
муниципаль ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен товарлар
сатып алу, эшләр башкару,
хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә
контракт системасы турында
Россия Федерациясенең «Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәт
күрсәтүләр өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 05
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законын үтәү йөзеннән,
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының Башкарма
комитеты карар бирә:
1.
Әлеге карар җирле бюджетлар акчалары һәм финанслауның
бюджеттан тыш чыганаклары исәбеннән муниципаль ихтыяҗлар өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә
(алга таба - муниципаль сатып алулар) кулланыла, моңа «Дәүләт и һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып алу, эшләр
башкару, хезмәтләр күрсәтү өлкәсендә контракт системасы турында»
2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Россия Федерациясе
Федераль законының 93 статьясындагы 1 п. һәм 5 өлешендә каралган
очраклар керми.
2.
Расларга:
- Заказ бирүчеләрнең муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә
тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган белән үзара
хезмәттәшлеге тәртибе турында нигезләмәне, 1 нче кушымта;
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- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗлары өчен сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча
бердәм комиссия турында нигезләмәне, 2 нче кушымта;
- Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия
әгъзалары составын, 3 нче кушымта;
- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗлары өчен заказчылар тарафыннан төзелгән
муниципаль контрактлар реестрын алып бару турында кагыйдәләрне, 4
нче кушымта;
- Контракт идарәчесенә боерык формасын, бурычларын һәм
җаваплылыгын, 5 нче кушымта.
3. Түбәндәгеләрне билгеләргә:
муниципаль
заказчылар
өчен
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү өчен вәкаләтле о рганы
дип Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитетының муниципаль заказлар буенча сектор ын (алга таба вәкаләтле орган);
- сатып алуларны планлаштыру өчен җаваплы муниципаль
заказчыларны, товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу га
заявкаларны (шул исәптән техник бирем, башлангыч (максималь)
бәяләрне, контрактлар проектларын нигезләү), төзелгән контрактлар
(аларны үзгәртү, өзү һәм башкару) турында мәгълүматларны.
4. Муниципаль сатып алуларны гамәлгә ашыру турында
мәгълүмат урнаштыру өчен Ютазы муниципаль районының рәсми
сайты дип www.zakupki.gov.ru сайтын (алга таба - сатып алулар
өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайты) билгеләргә.
Татарстан
Республикасы
Ютазы
муниципаль
районында
Татарстан Республикасы Казначылык депа ртаментының Территориаль
бүлегенә сатып алуларны гамәлгә ашыруга чыгымнарның лимитларын
тикшереп торуны һәм төзелгән муниципаль контрактлар өчен түләүне
гамәлгә ашыруны тәкъдим итәргә.
5.
Муниципаль заказчыларга:
- Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
тарафыннан муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар кайтартуга, эшләр башкаруга,
хезмәтләр күрсәтүгә сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча аерым вәкаләтләрне
гамәлгә ашыру турында төзелгән килешүләр нигезендә сатып алуларны
планлаштыруны үз вакытында башкарырга, төзелгән контрактлар (аларны
үзгәртү, өзү һәм башкару) турында белешмәләр урнаштырырга, шулай ук
заявкалар, техник биремнәр бирергә, башлангыч (максималь) бәяләрне
нигезләргә, контрактлар проектларын һәм сатып алуларны гамәлгә ашыру өчен
башка документларны урнаштырырга.
- боерык белән сатып алулар сораулары буенча мәгълүмат бирүдә җаваплы
контракт идарәчеләрен (җаваплы затларны) билгеләргә.
6.
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының «Сатып алулар башкару буенча Бердәм
комиссия төзү турында» 2019 елның 25 февралендәге 182 номерлы
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы башкарма
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комитетының «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районында
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар сатып
алу, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә контракт системасы
турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль
законның кайбер нигезләмәләрен гамәлгә ашыру хакында» 01.04
номерлы карарын, «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитетының 2018 елның 02 октябрендәге 660
номерлы карарын «Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районында дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару һәм хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә
контракт системасы турында» 20 14 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның кайбер нигезләмәләрен гамәлгә ашыру
турында» Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
башкарма комитетының 2019 елның 1 апрелендәге 8704 номерлы
карарын үз көчен югалткан дип танырга.
8. Әлеге карарны «Татарстан Республикасының рәсми хокукый
мәгълүмат порталы»нда (PRAVO.TATARSTAN.RU) һәм Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районының рәсми сайтында
урнаштырырга.
9. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Татарстан
Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма комитеты
җитәкчесе урынбасарына йөкләргә.
Җитәкче вазыйфаларын башкаручы

С. П. Самонина

Н.Н.Шмуровец
2-71-12

3

Кушымта № 1
Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының
карарына
" 19 " 10 2020 ел № 811
Заказчыларның муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр, хезмәт күрсәтүләр кабул итү өлкәсендә
тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
вәкаләтләрен гамәлгә ашыручы вәкаләтле орган белән үзара
хезмәттәшлеге тәртибе турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1.
Вәкаләтле
органның
Татарстан
Республикасы
Ютазы
муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу, эшләр башкару, хезмәт күрсәтүләр өлкәсендә
заказчылар белән хезмәттәшлеге турында әлеге нигезләмә (алга таба Нигезләмә) «Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
Россия Федерациясе законы (алга таба - Федераль закон), Россия
Федерациясенең, Татарстан Республикасының,
Ютазы муниципаль
районы Советы һәм Башкарма комитетының башка нормат ив
документлары нигезендә эшләнде, Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының муниципаль ихтыяҗлары өчен сатып алуларны
гамәлгә ашыруның бердәм кагыйдәләрен билгели.
1.2. Нигезләмә вәкаләтле органның - Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының (Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитетының муниципаль заказы буенча секторы)
тиешле заказчылар өчен товарлар сатып алу, эшләр башкару,
хезмәтләр
күрсәтүләрен
тәэминатчыларны
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләгәндә конкурент ысуллар белән сатып
алуларны гамәлгә ашыру өлешендә Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуны
гамәлгә ашыру максатларында заказчылар белән. хезмәттәшлеге
механизмнарын билгели.
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1.3. Заказ бирүчеләр дигәндә әлеге Нигезләмәдә Федераль закон
нигезендә Татарстан Республикасы Ют азы муниципаль районының
муниципаль заказчылары һәм Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районының муниципаль бюджет учреждениеләре, Россия
Федерациясе
бюджет
системасы
бюджетларыннан
бирелгән
субсидияләр һәм башка акчалар исәбеннән сатып алуларны гамәл гә
ашыручы муниципаль унитар предприятиеләр тора торган башка
заказчылар аңлашыла.
1.4. Вәкаләтле орган һәм заказчылар закупкалар өлкәсендә контракт системасы
турындагы
мәгълүматның
ачыклыгы,
конкурентлыкны
тәэмин
итү,
заказчыларның профессионализмын тәэмин итү, инновацияләрне стимуллаштыру,
сатып алулар өлкәсендә контракт системасының бердәмлеге, муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итүнең нәтиҗәлелеге, сатып алуларны гамәлгә ашыруның
нәтиҗәлелеге өчен җаваплылык принциплары нигезендә хезмәттәшлек итәләр.
1.5. Әлеге Нигезләмәдә кулланыла торган терминнар:
Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү - тәэмин итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) сатып алу турында хәбәрнамә урнаштырудан
башлап яисә муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен хезмәт күрсәтүләр йә
2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән
очракларда тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүдә
катнашырга чакыру юлланган һәм контракт бәяләмәсе белән тәмамлана торган
гамәлләр җыелмасы;
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товар, эш, хезмәт күрсәтүләр
сатып алу (алга таба - сатып алу) - федераль законда билгеләнгән тәртиптә
гамәлгә ашырыла торган һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итүгә
юнәлдерелгән гамәлләр җыелмасы. Сатып алу тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләүдән башлана һәм йөкләмәләрне үтәү, контракт яклары
белән тәмамлана. 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон
нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашыру турында хәбәрнамә урнаштыру яки
тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) билгеләмәсендә катнашырга чакыру
юнәлеше каралмаган очракта, сатып алу контракты төзүдән башлана һәм контракт
яклары тарафыннан йөкләмәләрне үтәү белән тәмамлана;
Сатып алуда катнашучы - оештыру-хокукый рәвешенә, милек рәвешенә,
капиталның урнашкан урынына һәм барлыкка килү урынына бәйсез рәвештә,
дәүләт яисә территория теркәлү урыны булып торган юридик заттан тыш, Россия
Федерациясе Салым кодексының 284 статьясындагы 3 пунктының 1 пунктчасы
нигезендә раслана торган юридик заттан тыш, салым салуның ташламалы салым
режимын бирүче һәм (яисә) юридик затларга карата финанс операцияләрен
(офшор зоналары) уздырганда мәгълүмат (алга таба - офшор компаниясе)
биргәндә һәм шул исәптән шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлгән теләсә кайсы
физик зат;
Муниципаль заказчы - муниципаль орган яисә муниципаль берәмлек исеменнән
эш итүче, Россия Федерациясе бюджет законнары нигезендә муниципаль
берәмлек исеменнән бюджет йөкләмәләрен кабул итәргә вәкаләтле һәм сатып
алуларны гамәлгә ашыручы муниципаль орган яисә муниципаль казна
учреждениесе;
Заказ бирүче(заказчы) - муниципаль заказчы йә 2013 елның 05 апрелендәге 445

ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясындагы 1 һәм 2.1 өлешләре нигезендә
сатып алуларны гамәлгә ашыручы бюджет учреждениесе, муниципаль унитар
предприятиеләр;
Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявка - заказчылар
тарафыннан 1 нче кушымта формасы нигезендә, әлеге Нигезләмәгә закупкалар
планы - графигы нигезендә төзелә торган һәм тәэмин итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү өчен нигез булып торучы документ;
Муниципаль контракт - тиешенчә муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
муниципаль берәмлек (муниципаль контракт) исеменнән муниципаль заказчы
тарафыннан төзелгән шартнамә;
Сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасы (алга таба - бердәм
мәгълүмат системасы) - 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 4 статьясындагы 3 өлешендә күрсәтелгән һәм мондый мәгълүматны
булдыруны, эшкәртүне, саклауны тәэмин итә торган мәгълүматлар, мәгълүмат
технологияләре һәм техник чаралар базаларында булган мәгълүмат җыелмасы,
шулай ук аны "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтыннан файдаланып бирү (алга таба - рәсми
сайт);
Вәкаләтле орган - аларга Федераль законның 2013 елның 5 апрелендәге №44ФЗның 26 статьясында каралган вәкаләтләр йөкләнгән муниципаль орган, казна
учреждениесе.
Сатып алуларның җыелма еллык күләме - тиешле финанс елына расланган
заказчы тарафыннан сатып алуларны гамәлгә ашыру өчен, 2013 елның 05
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, шул исәптән күрсәтелгән
финанс елы башланганчы төзелгән һәм күрсәтелгән финанс елында түләнергә
тиешле контрактларны түләү өчен, финанс белән тәэмин итүнең гомуми күләме.
«Банк гарантиясе» төшенчәсе Россия Федерациясе Гражданлык кодексында
күрсәтелгән мәгънәдә кулланыла.
1.6. Бюджет акчаларын алучы ведомство буйсынуындагы тармак, функциональ
һәм
территориаль
органнарга
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү вәкаләтләре тапшырылган очракта, вәкаләтләрне
тапшыру һәм бюджет учреждениесенең реквизитлары турында шартнамәне
(килешүне) вәкаләтле органга бирергә тиеш.
2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләр сатып алуларны планлаштырганда һәм
төзегәндә вәкаләтле органның һәм заказчыларның үзара
хезмәтәшлеге
2.1. Сатып алуларны планлаштыру тәртибе сатып алулар өлкәсендәге контракт
системасы турындагы законнар нигезендә билгеләнә.
2.1.1. 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 16
статьясы үз көченә кергән 01.10.2019 үзгәрешләр нигезендә (71-ФЗ номерлы
Закон редакциясендә) 2020 елга һәм аннан соңгы елларга сатып алуларны
планлаштыруның бердәм документын - сатып алулар план-графигын алып бару
юлы белән гамәлгә ашырыла. Сатып алуларны планлаштыру тәртибе акт белән
Россия Федерациясе Хөкүмәте тарафыннан билгеләнә.
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2.2. Заказ бирүчеләр тарафыннан сатып алуларны планлаштыру планграфикларын формалаштыру, раслау һәм алып бару юлы белән башкарыла. Сатып
алулар план-графикларында каралмаган сатып алулар гамәлгә ашырыла алмый.
2.3. Сатып алуларның план-графигында финанс елына Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районының муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар сатып алу , эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү исемлеге бар.
2.4. Сатып алулар план-графигын формалаштыру, раслау һәм алып бару сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә гамәлгә
ашырыла.
2.5. Сатып алуларның план-графигы чираттагы финанс елына муниципаль
заказчы тарафыннан 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 16 статьясы таләпләре нигезендә ел саен төзелә һәм заказчы
тарафыннан муниципаль заказчыга Россия Федерациясенең бюджет законнары
нигезендә кабул итүгә һәм (яисә) йөкләмәләрне үтәүгә хокук күләме
җиткерелгәннән соң ун эш көне эчендә раслана.
2.6. Сатып алуларның план-графигына үзгәрешләр кертү законнарда каралган
очракларда гамәлгә ашырыла.
2.7. Заказ бирүчеләр сатып алуларның план-графигын әзерлиләр, сатып
алуларның план-графигына кертү өчен үзгәрешләр әзерлиләр, сатып алуларның
план-графигын урнаштыралар, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы законнарны, РИСтан файдаланып, сатып алулар өлкәсендә Бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында үзгәртеп төзиләр.
2.7. Мәгълүмат өчен җаваплылык һәм сатып алулар өлкәсендә Бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштырылган сатып алулар графигы
планының туры килүе өчен Заказчы җаваплы.
3. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
вәкаләтле орган функцияләре
3.1.
Вәкаләтле
орган
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү максатларында түбәнд әге функцияләрне
башкара:
3.1.1.
Заказчыларның
заявкаларын
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү өчен кабул итә.
- тапшырылган гаризаны әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән формага
туры килүен тикшерә.
3.1.2. Заказ бирүчеләрдән тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләү
өчен
кирәкле
мәгълүматны
һәм
документларны соратып ала .
Вәкаләтле орган, аларны бетерү өчен кире кайтару сәбәпләрен
күрсәтеп, заказчыга эшләп бетерүгә заявканы кире кайтара. Тәэмин
итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявканы кире
кайтару өчен түбәндәгеләр нигез була:
- тәэмин итүчене (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә тәкъдим
ителгән гаризаның әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән формага туры
килмәве;
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- әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән документларны тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү өчен гариза составында
тапшырмау;
- тәкъдим ителгән документларда күрсәтелгән белешмәләрнең туры
килмәве ачыклану, атап әйткәндә, тәкъдим ителгән документларда
күрсәтелгән белешмәләр арасында каршылыклар булу.
3.1.3. Заказ бирүчеләр документларны тиешенчә һәм вакытында
рәсмиләштермәү сәбәпле, сатып алулар срокларын бозган өчен
җаваплы.
3.1.4. Вәкаләтле орган заказчының документларны кире кайтару
турында гаризасы кергән очракта, документларны заказчыга кире
кайтара.
3.1.5. вәкаләтле орган, күрсәтелгән документлар әлеге Нигезләмәдә
билгеләнгән таләпләргә туры килгән очракта, хәбәр итүне һәм сатып
алу турындагы документларны әзерләүне гамәлгә ашыра. Сатып алу
турындагы документлар заказчыдан гариза кергән көннән алып 5 (биш)
эш көне эчендә эшләнә. Техник бирем, эшләрне башкарганда
кулланыла торган материаллар турын да белешмәләр (эшләрне башкару
сатып алынган очракта), контрактның башлангыч (максималь) бәясен
нигезләү, контракт проекты, банк реквизитлары, заказчылар
тарафыннан тапшырылган сатып алуларда катнашучыларга таләпләр
вәкаләтле орган тарафыннан сатып алу турындагы документация
составына кертелергә тиеш.
3.1.6. Заказ бирүче тарафыннан сатып алу турындагы документлар
расланганнан соң вәкаләтле орган тәэмин итүчеләрне (под рядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү өчен 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ
номерлы Федераль законда каралган процедураларны башкара:
- сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми
сайтында сатып алуларны гамәләгә ашыру турында белдерү әзерли һәм
урнаштыра;
- сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми
сайтында сатып алулар турындагы документлар ны урнаштырыла;
- заказчыдан җиткерүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүне
гамәлдән чыгару турында мөрәҗәгать алганда, тәкъдимнәр запро сын
үткәрүдән тыш, сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында 05.04.2013 ел, 44 -ФЗ номерлы Федераль
законда билгеләнгән тәртиптә тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләүне туктату турында хәбәр урнаштыра;
заказчыдан
сатып
алуларга
үзгәрешләр
кертү
турында
мөрәҗәгатьне алганда, тәкъдимнәр запросын үткәрүдән тыш, хәбәр
итүгә һәм сатып алу турындагы документациягә үзгәрешләр кертә һәм
әлеге заказчыдан сатып алуларга үзгәрешләр кертү турында
мәгълүматны сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының
05.04.2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль законда
билгеләнгән тәртиптә урнаштыра;
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- заказчыга запрос кергән көнне сатып алуда катнашучының сатып
алу турындагы документлар нигезләмәләрен аңлату турындагы
запросын җибәрә;
- заказчы биргән мәгълүмат нигезендә сатып алу турындагы
документлар нигезләмәләрен аңлат уны әзерли һәм аларны сатып
алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында
2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда
билгеләнгән тәртиптә урнаштыра;
- сатып алуда катнашуга электрон мәйданчык операторыннан
заявканы ала, заявкалардагы белешмәләрнең конфиденциальлеген
тәэмин итә;
3.1.7. Сатып алулар башкару буенча Бердәм комиссия эшчәнлеген
оештыру-техник тәэмин итүне гамәлгә ашыра, а ерым алганда:
- Бердәм комиссия рәисе кушуы буенча Бердәм комиссия
әгъзаларына муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар
сатып алуны, эшләр башкаруны, хезмәтләр күрсәтүне гамәлгә ашыруга
документлар һәм хәбәр итү белән билгеләнгән Бердәм комиссия
утырышының урыны, датасы һәм вакыты турында хәбәр итә.
- сатып алулар башкару буенча Бердәм комиссиядән имзаланган
беркетмәләрне Россия Федерациясе законнарында, 2013 елның 05
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законында һәм районның
муниципаль хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә электрон
мәйданчыкта һәм сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә;
тәэминатчыны
(подрядчыны,
башкаручыны)
билгеләү
процедурасын үткәрү барышында Бердәм комиссия төзегән сатып
алуларны гамәлгә ашыру буенча Бердәм комиссия беркетмәләренең
күчермәләрен заказчы адресына җибәрә.
3.1.8. Вәкаләтле органга сатып алуларны планлаштырган өчен
вәкаләтләр, контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, шул
исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләүдә
күрсәтелгән белешмәләрнең методын һәм тулылыгын куллану, сатып
алу объектын тасвирлау (функциональ, техник һәм сыйфатлы
характеристикалар, эксплуатация характеристикалары), сатып алуда
катнашучыларга таләпләр, муниципаль контракт проекты, шул исәптән
контракт шартларын билгеләү өчен вәкаләтләр йөклә нми.
3.1.9. Вәкаләтле орган ике яисә аннан да күбрәк заказ бирүченең бер
үк товарга, эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә ихтыяҗлары булганда, уртак,
үзәкләштерелгән конкурслар яисә аукционнар уздыру турында карар
кабул итәргә мөмкин.
3.1.10. Сатып алу процедураларын уздыру барышында төзелгән
документларны саклауны гамәлгә ашыра.
4. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
заказчылар функцияләре
4.1. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
максатларында заказчылар түбәндәге функцияләрне башкара:
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4.1.1. Заказ бирүченең җитәкчесе тарафыннан вәкаләтле органга
билгеләнгән
формада
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыны) билгеләү өчен вәкаләтле органга за явкалар әзерлиләр
һәм аларны юллыйлар.
4.1.2. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, эш башкаручыларны)
билгеләүгә вәкаләтле орган тарафыннан тапшырылган заявкалар
буенча
шелтәләрдән
арыналар,
тиешле
мәгълүматны
әлеге
Нигезләмәдә каралган срокларда юллыйлар.
4.1.3. Татарстан Республикасының Ютазы муниципаль районындагы
казначылык департаменты финанс органында бюджет йөкләмәләре
лимитлары булуга тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү өчен заявкаларны килештерәләр.
4.1.4. Сатып алу объектын тасвирлаганда сатып алулар объектын
сатып алуларга закупкалар өлкәсендәге законнарда билгеләнгән
кагыйдәләр нигезендә товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып
алуларга таләпләр билгелиләр.
4.1.5. Сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә тәэмин
итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысулын
билгелиләр.
4.1.6. Контрактның башлангыч (максималь) бәясен, товар сатып алу,
эшләр башкару, сатып алу өчен хезмәт бәяләренең башлангыч
суммасын билгели һәм нигезлиләр.
4.1.7. Сатып алуда катнашучыларга карата таләпләр не закончалык
нигезендә билгелиләр.
4.1.8.
Җинаять-үтәтү
системасы
учреждениеләре
һәм
предприятиеләре, инвалидлар оешмалары өчен өстенлекләр һәм сатып
алулар өлкәсендәге законнар нигезендә алар тәкъдим итә торган
контракт бәясенә карата аларның күләме би релә.
4.1.9. Сатып алулар өлкәсендәге законнар таләпләрен исәпкә алып,
кече эшмәкәрлек субъектларыннан, социаль юнәлешле коммерциягә
карамаган оешмалардан сатып алулар үткәрү зарурлыгы билгеләнә.
4.1.10. Сатып алулар турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә
катнашуны чикләү турында карар кабул итәләр, тиешле чикләү
сәбәпләрен
нигезләү
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү өчен гариза рәвешендә күрсәтелә.
4.1.11. Конкурста катнашуга заявкаларны бәяләү өчен куллану
максатларында аларның әһәмиятен бәяләү критерийлары һәм
күләмнәре билгеләнә.
4.1.12. Сатып алуларны гамәлгә ашыру өчен муниципаль
контрактлар проектларын эшлиләр.
4.1.13. Сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә тәэм ин
итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүдә катнашуга
заявканы тәэмин итүгә таләп билгелиләр.
4.1.14. Сатып алулар өлкәсендәге кануннар нигезендә
күләмне һәм контракт, гарантия бурычлары үтәлешен тәэмин итүгә
тәртипне билгелиләр.
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4.1.15. Сатып алуны гамәлгә ашыру документларын раслый лар.
4.1.16. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлдән чыгару
турында карар кабул ителгән очракта, вәкаләтле органга тәэмин
итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүне гамәлдән чыгару
турында мөрәҗәгать җибәрәләр.
4.1.17. Сатып алу шартларын үзгәртү турында карар кабул ителгән
очракта, сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда кертелгән үзгәрешләр
белән сатып алу турында хәбәрнамә һәм документацияне вәкаләтле
органга җибәрәләр.
4.1.18. Сатып алу турындагы документлар нигезләмәләренең
аңлатмаларын әзерләү өчен кирәкле мәгълүматны вәкал әтле органга
тәкъдим итәләр. Әлеге мәгълүмат сатып алуда катнашучының
гарызнамәсе кергән вакыттан алып 1 (бер) эш көне эчендә вәкаләтле
органга басма төрдә һәм электрон чыганакта җибәрелә.
4.1.19. Сатып алуда катнашучы контрактның үтәлешен тәэмин итү,
гарантия йөкләмәләре заказчы счетына акчалар кертү белән тәэмин
ителгән очракта, контрактның үтәлешен тәэмин итү, гарантия
йөкләмәләрен кире кайтаруны гамәлгә ашыра.
4.1.20. Контрактны, гарантияле йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү
сыйфатында кергән банк гарантиясен карауны, банк гарантиясен кабул
итү яисә кабул итүдән баш тарту турында карар кабул итүне, банк
гарантиясен биргән затка мәгълүмат бирүне, кире кагу өчен нигез
булып торган сәбәпләрне күрсәтеп, банк гарантиясен алудан баш тарту
турында карар кабул итүне гамәлгә ашыралар.
4.1.21. Электрон процедура нәтиҗәләре буенча сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда билгеләнгән
тәртиптә һәм срокларда бердәм мәгълүмат системасында һәм электрон
мәйданчыкта, бердәм мәгълүмат системасын үз имзасын нан башка
гына, контракт проектын урнаштыралар, ул контракт төзелә торган
контракт проектына бердәм мәгълүмат системасын кулланып, сатып
алу турында документациягә яисә хәбәр итүгә кушып бирелә, контракт
бәяләре (2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль
законның 83.2 статьясының 2.1 өлешеннән тыш), контракт төзелә
торган сатып алуда катнашучы тәкъдим иткән, шулай ук товар
турында мәгълүмат (товар билгесе һәм (яисә) товарның конкрет
күрсәткечләре) турында мәгълүмат кертү юлы белән төзелә, Федераль
законның 83.05.04.1 статьясындагы 4 өлешенең 2 пунктында, 2013
елның 44-ФЗ номерлы электрон процедурада катнашучының
күрсәтелгән электрон процедурасында тәкъдим ителгән 54.7
пунктында каралган мәгълүмат кертелү юлы белән төзелә.
4.1.21.1. 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 22 статьясындагы 24 өлешендә каралган очракта, сатып
алулар өлкәсендә контракт проектына бердәм мәгълүмати системаны
кулланып, контракт бәясенең, товар берәмлеге, эш, хезмәт бәясенең
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максималь дәрәҗәсе кертелә. Шул ук вакытта товарның, эшнең, хезмәт
күрсәтүнең берәмлек бәясе сатып алу турында хәбәрдә күрсәтелгән
мондый берәмлекләрнең башлангыч бәясен киметү юлы белән
контракт төзелә торган сатып алуда катнашучы тәкъдим иткән
товарларның, эшләрнең, хезмәт күрсәтүләрнең башлангыч суммасын
киметүгә пропорциональ рәвештә билгеләнә.
4.1.22. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда бердәм мәгълүмат
системасында
һәм
электрон
мәйданчыкта
бердәм
мәгълүмат
системасын кулланып, заказчы исеменнән эш итәргә хокукы булган
затның
көчәйтелгән
квалификацияле
электрон
имзасы
белән
имзаланган контрактны урнаштырырга тиеш.
4.1.23. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Бердәм комиссия
утырышларында катнашалар.
4.2. Федераль законда каралган бердәнбер тәэмин итүчедән
(подрядчыдан, башкаручыдан) сатып алуны гамәлгә ашыруга
контрактлар (шартнамәләр) төзүне заказ бирүче мөстәкыйль башкара.
4.3. Контрактлар шартлары нигезендә муниципаль контрактларның
үтәлешен мониторинглау һәм тикшереп тору гамәлгә ашыр алар.
4.4. Үткәрелгән торглар нәтиҗәләре буенча , контракт төзелгән,
үзгәрешләр, үтәү һәм өзү көненнән алып 3 (өч) эш көненнән дә соңга
калмыйча, бердәнбер тәэминатчы белән, заказчы контрактлары
реестры нигезендә төзелгән контрактлар реестрын алып бару турында
мәгълүмат бирәләр.
4.5. Кече күләмле сатып алулар турында ай саен хисап аеннан соң
килүче айның 3 числосына кадәр мәгълүмат бирәләр .
4.6. Үткәрелгән торглар нәтиҗәләре буенча төзелгән контрактлар
реестрын алып баруны гамәлгә ашыралар.
4.7. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда күрсәтелгән срокларда төзелгән контрактлар турында
белешмәләрне
сатып
алулар
өлкәсен дә
Бердәм
мәгълүмат
системасының рәсми сайтында бастырып чыгаруга җибәрәләр. Сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә
контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән булса, заказчылар сатып
алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасы ның рәсми сайтында
публикациягә сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда каралган һәм контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән
мәгълүматны сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда күрсәтелгән срокларда җибәрә. Ко нтрактны үтәү,
контрактны өзү, куелган товарны кабул итү, башкарылган эш,
күрсәтелгән хезмәтләр турындагы мәгълүмат шулай ук сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турында законнар белән күрсәтелгән
срокларда сатып алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат сист емасының
рәсми сайтында басылуга җибәрелә.
4.8. Ел йомгаклары буенча кече эшкуарлык субъектларыннан,
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алулар
күләме турында хисап төзиләр һәм хисап елыннан соң килүче елның 1
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апреленә кадәр сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында урнаштыралар.
4.9. Заказчылар товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуның
өзлексез һәм нәтиҗәлелеген арттыру максатларында үз ихтыяҗларын
тәэмин итү өчен уртак, үзәкләштерелгән конкурслар һәм аукционнар
үткәрергә хокуклы.
4.10. Заказ бирүчеләрнең җаваплы затлары (контрактлы идарәчеләр)
РФ законнарының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарын үтәү
мәсьәләсен карауда катнаша, шикаятьләрн е һәм тәэмин итүчеләрнең
(подрядчыларның, башкаручыларның) ТР буенча Монополиягә каршы
хезмәт идарәсе мөрәҗәгатьләрен карау буенча, контроль һәм суд
органнарын тәкъдим итә.
4.11. Приказ белән сатып алулар мәсьәләләре буенча контракт
идарәчеләрен (җаваплы затларны) билгелиләр.
4.12. Заказчылар гамәлдәге законнарда билгеләнгән, план графикларны карап тотуга карата таләпләрне бозган өчен һәм план графикларны урнаштыру срокларын бозган өчен, тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү ысулы, контра ктның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, шул исәптән контрактның
башлангыч (максималь) бәясе нигезендә күрсәтелгән белешмәләрне
куллану ысулын һәм тулылыгын куллану өчен, сатып алу объектының
тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфат характеристикал ары,
эксплуатация характеристикалары), сатып алуларда катнашучыларга
карата таләпләр, муниципаль контракт проекты, шул исәптән контракт
шартларын билгеләү, контрактны имзалау срокларын кече эшкуарлык
субъектларыннан,
социаль
юнәлешле
коммерциячел
булмаган
оешмалардан сатып алулар күләме турында хисап, башкарылган
эшләр, күрсәтелгән хезмәтләр күләме турында хисапларны кабул итү)
өчен җаваплы.
4.13.
Кануннар
нигезендә
тәэмин
итүчене
(подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын үткәрү барышында төзелгән
документларны саклауны гамәлгә ашыралар.
5. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
вәкаләтле органның һәм заказчыларның үзара эшчәнлеге
5.1. Заказ бирүчеләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнар нигезендә һәм сатып алуларның расланган план-графигы нигезендә
сатып алуны гамәлгә ашыру турында карар кабул итә, тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы белән, кушымталар белән гариза
әзерли һәм раслый: эшләрне башкарганда кулланыла торган материаллар
турындагы белешмәләр (эшләрне үтәүгә сатып алынган очракта), башлангыч
(максималь) бәяләрне нигезләү, муниципаль контракт проекты һәм банк
реквизитлары (контрактны үтәүне тәэмин итү өчен).
5.1.1. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү алдыннан
заказчылар вәкаләтле органга заказчы тарафыннан расланган, язма формадагы
кушымталар белән һәм РИС кулланып, тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы)
билгеләүгә заявка төзиләр һәм җибәрәләр.
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Гаризаны формалаштырганда, позицияләрне товарлар белешмәлегеннән
җыялар, товарларның позицияләре торышы өчен заказчы җавап бирә (исеме,
бәясе, ОКДП2 яки КТРУ һ.б.).
5.1.2. Муниципаль заказчылар өчен тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү өчен заявканың рәвеше әлеге Нигезләмәгә 1 нче
кушымтада билгеләнгән.
5.1.3. Сатып алулар планының, тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү ысулының, контрактның башлангыч (максималь) бәясенең нигезләнүе,
шул исәптән контрактның башлангыч (максималь) бәяләрен нигезләүдә
күрсәтелгән белешмәләрнең кулланылуы һәм тулылыгы, сатып алу объектының
тасвирламасы (функциональ, техник һәм сыйфатлы характеристикалар,
эксплуатация характеристикалары), сатып алуда катнашучыларга таләпләр, сатып
алуда катнашучыларга вәкаләтле органга язма формада һәм электрон документ
рәвешендә тапшырылган муниципаль контракт проекты буенча җаваплылыкны
заказчы тота.
5.1.4. Бер үк вакытта, үз гаризасын РИСтан файдаланып
формалаштырганда, заказчы тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү ысулын билгели, әлеге Нигезләмәнең 1 нче
кушымтасы нигезендә тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү өчен гариза төзи һәм аны вәкаләтле органга (кәгазьдә һәм
электрон рәвештә РИС кулланып) җитәкче тарафыннан расланган
органга (кәгазьдә һәм электрон рәвештә) тапшыра. Тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявкада әлеге Нигезләмәнең
1 нче кушымтасында күрсәтелгән белешмәләр һәм реквизитлар
булырга тиеш. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләүгә заявка вәкаләтле орган белән үзара хезмәттәшлек өчен
җаваплы зат (контрактлы идарәче) тар афыннан вәкаләтле органга
бирелә.
5.1.5. Заказ бирүче тарафыннан формалаштырылган заявка хәбәрнамә төзү
өчен вәкаләтле органга (муниципаль заказ буенча секторга) керә, ул Татарстан
Республикасы Казначылык департаментының Ютазы муниципаль районындагы
территориаль бүлегенә килештерү өчен җибәрелә.
5.1.6. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә
заявкада әлеге Нигезләмәнең 1 нче кушымтасы нигезендә мәгълүмат
булырга тиеш.
5.1.7. Заказ бирүче мәҗбүри тәртиптә вәкаләтле органга тапшырыла
торган
тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) билгеләүгә заявкага
түбәндәге документларны терки:
1) заказчы (җаваплы зат) җитәкчесе тарафыннан расланган техник
бирем;
2) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) тарафыннан расланган эшләрне
башкарганда (эшләрне башкаруга сатып ал ынган очракта) кулланыла
торган материаллар турында белешмәләр;
3) заказчы җитәкчесе (җаваплы зат) тарафыннан расланган
контрактның башлангыч (максималь) бәясен нигезләү;
4) заказчының җаваплы заты тарафыннан расланган муниципаль
контракт проекты.
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Гаризаның тулылыгы һәм нигезләнгән булуы, контрактның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, муниципаль контракт
проекты, техник нормаларга һәм техник бирем кагыйдәләренә туры
килү, шулай ук сатып алулар өлкәсендә гамәлдәге законнарга заказчы
җитәкчелек итә торган сатып алуларда катнашучыларга билгеләнгән
таләпләр өчен заказчы җаваплы.
5.1.8. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә
заявка вәкаләтле орган белән үзара хезмәттәшлек өчен җаваплы зат
(контрактлы идарәче) тарафыннан вәкаләтле органга бирелә.
5.1.9. Вәкаләтле органга җибәрелә торган тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявка заказчы җитәкчесе
(җаваплы зат) тарафыннан имзаланырга һәм агымдагы елның бюджет
йөкләмәләре лимитлары белән тулысынча тәэмин ителергә тиеш,
шулай ук сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнар таләпләре нигезендә зарури документлар һәм кушымталар
белән расланган булырга тиеш.
5.1.10. Вәкаләтле орган тарафыннан заявкаларны теркәүнең электрон
журналында аны урнаштыруга кабул ителгән көннән

тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявка
кабул ителгән дип санала.

5.2. Вәкаләтле орган заказчылардан килгән тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүгә заявканы аны кабул иткәннән
соң 1 нче эш көне эчендә тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы)
билгеләүгә тәкъдим ителгән гаризаның әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән
формага туры килүен карый һәм түбәндәге карарларның берсен кабул
итә:
5.2.1. Әлеге Нигезләмәдә күрсәтелгән документларда билгеләнгән
белешмәләр арасында каршылыклар булганда, тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашыруда
заказчыларга (подрядчыларны, башкаручыларны) әлеге Нигезләмәдә
билгеләнгән документлар белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләүгә гариза составында тапшырмау, тәкъди м
ителгән документларда күрсәтелгән белешмәләрнең туры килмәвен
ачыклау, Россия Федерациясе законнары таләпләренә һәм дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турындагы башк а
норматив хокукый актлар таләпләренә туры килмәве ачыкланган
очракта, заказчылардан (подрядчылардан, башкаручылардан) баш
тарта.
5.2.2. Заказчының РИС кулланып алынган гаризасын кабул итә һәм
аны
килештерүгә
Ютазы
муниципаль
районында
Татарстан
Республикасы Казначылык департаментының Территориаль бүлегенә
финанс экспертизасына һәм төзелеш экспертизасына җибәрә (эшләрне
башкаруга сатып алу булган очракта).
5.3. Вәкаләтле органның кисәтүләрен исәпкә алган заявка заказчы
тарафыннан кабат бирелә. Вәкаләтле органга кабат тапшырылган
документлар әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә карала.
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5.4. Вәкаләтле орган тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү барышында заказчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
турында заказ бирүченең (подрядчыны, башкаручын ы) билгеләү
турындагы гаризасын, сатып алу турында хәбәрнамәне һәм
документацияне, сатып алу турында хәбәрнамәгә һәм документациягә
кертелгән
үзгәрешләрне,
сатып
алу
турында
документлар
нигезләмәләрен аңлатуны, Бердәм комиссия тарафыннан төзелгән
беркетмәләрне һәм тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү белән бәйле башка документларны формалаштыра.
5.5. Вәкаләтле орган заказчы гаризаны кәгазь чыганакта алган
көннән алып 5 (биш) эш көне дәвамында сатып алу турында
документлар әзерли, заказчыга сатып алу турындагы документларны
раслауга җибәрә.
5.6. Заказчының җитәкчесе (җаваплы зат) таныша, документларның өстәмә
шартлары турында тәкъдимнәр кертә һәм 1 (бер) эш көне дәвамында сатып алу
турындагы документацияне раслый.
5.7. Сатып алу турындагы документларда булган мәгълүматны карап тоту һәм
дөрес тоту өчен бөтен җаваплылыкны заказчы җитәкчесе башкара.
5.8. Заказ бирүче тарафыннан сатып алу турындагы документлар
расланганнан соң, вәкаләтле орган сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турындагы законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда
тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
процедурасын гамәлгә ашыра.
5.9. Сатып алу турындагы документларга үзгәрешләр кертү кирәк
булган очракта заказчы вәкаләтле органга сатып алулар турындаг ы
документациягә сатып алулар өлкәсендәге контракт системасы
турындагы
законнарда
билгеләнгән
тәртиптә
һәм
срокларда
үзгәрешләр җибәрә.
5.10. Вәкаләтле орган заказчы әлеге Нигезләмәнең 5.9 пунктында
күрсәтелгән үзгәрешләр кертү турында мөрәҗәгатен алган кө ннән
алып ике көн эчендә (котировкалар сорату турында хәбәргә
үзгәрешләр кертү кирәк булган очракта) сатып алулар өлкәсендә
Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтына сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда билгеләнгән
тәртиптә һәм срокларда сатып алулар турындагы документларга
тиешле үзгәрешләр кертү турында мәгълүмат җибәрә.
5.11. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
процедурасын гамәлдән чыгару кирәк булганда, заказчы вәкаләтле
органга сатып алулар өлкәсендәге контрак т системасы турындагы
законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда тәэмин итүче
(подрядчы, башкаручы) билгеләмәсен юкка чыгару турында тиешле
мәгълүматны язма рәвештә җибәрә.
Вәкаләтле орган заказчы тарафыннан тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлдән чыгару турында
мәгълүмат алган көннән алып бер көн эчендә сатып алулар өлкәсендә
Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтына сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда билгеләнгән
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тәртиптә һәм срокларда тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү процедурасын гамәлдән чыгару турында мәгълүмат җибәрә.
5.12. Тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
процедурасы узмаган очракта, заказчы 05.04.2013 елның 5 апрелендәге
N 44-ФЗ Федераль законга ярашлы, тиешле процедураларны үткәрү
турында карар кабул итә.
5.13. Вәкаләтле орган сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы законнарда билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда тәэмин
итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү турындагы эшләрне
саклауны тәэмин итә.
6. Товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру
барышында заказчыларның эшчәнлеген методик яктан тәэмин итү.
6.1. Вәкаләтле орган Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы заказчыларына товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәт үләрне
сатып алу процессында барлыкка килә торган мәсьәләләр буенча
методик ярдәм күрсәтә.
6.2. Вәкаләтле орган, вәкаләтле орган компетенциясенә керә торган
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы заказчылары
тарафыннан сатып алуларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча
норматив-хокукый актлар һәм методик документлар әзерли һәм кертә.
7. Контрактларны төзү һәм теркәү, контрактларны рәсмиләштерүне һәм
үтәүне тикшереп тору.
7.1. Контрактлар төзү:
- Контракт заказчылар тарафыннан сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турында законнарда билгеләнгән срокларда, сатып алу турында хәбәрнамәдә яки
товар җибәрүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә катнашырга чакырып,
сатып алу турында документлар, гариза, сатып алу катнашучысының соңгы
тәкъдиме белән, сатып алу өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар
нигезендә сатып алу турында хәбәрнамә яки сатып алу турындагы документлар
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә катнашырга чакыру, гариза, ахыргы
тәкъдим каралмаган очраклардан тыш төзелә. 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 22 статьясындагы 24 өлешендә каралган очракта
контракт заказчы гаризасы нигезендә хезмәт күрсәтелә торган товар санын,
башкарыла торган эш күләмен билгеләү тәртибен үз эченә алырга тиеш.
- Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда электрон процедуралар нәтиҗәләре буенча
заказчылар бердәм мәгълүмат системасында һәм электрон мәйданчыкта заказчы
исеменнән эш итәргә хокукы булган затның көчәйтелгән квалификацияле
электрон имзасы белән имзаланган контрактны урнаштырырга тиеш.
- Сатып алуның конкурент ысуллары нәтиҗәләре буенча төзелә торган
контракт документация һәм сатып алу турында хәбәр итү составында урнашкан
контракт проектына туры килергә һәм сатып алуны үтәүнең төп шартларын
тәэмин итәргә тиеш.
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- Имзаланган контрактның бердәм мәгълүмат системасында электрон
процедура җиңүчесе һәм заказчы тарафыннан урнаштырылуы вакытыннан
башлап контракт төзелгән дип санала.
- Контрактны төзегәндә һәм үтәгәндә контрактның җитди шартларын үзгәртү,
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә яклар
килешүе буенча үзгәрешләрдән тыш, рөхсәт ителми;
- Контрактны өзү яклар килешүе буенча, суд карары буенча, контрактның
гражданнар законнары нигезендә контракт үтәүдән берьяклы баш тарткан очракта
рөхсәт ителә.
- Сатып алуларны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча төзелә торган контракт,
агымдагы финанс ел бюджетында гына финансланган бердәнбер тәэмин итүчедән
сатып алулар, әлеге финанс елы кысаларында гына каралган.
- Агымдагы елның 31 декабренә кадәр төзелә торган контрактлар агымдагы
елның бюджет йөкләмәләре лимитлары белән тулысынча тәэмин ителергә тиеш.
- Заказчик, экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп итеп, күрсәтелгән
товарга, башкарылган эшкә экспертиза уздырырга, федераль законның 95
статьясындагы 8 өлеше нигезендә контрактны үтәүдән берьяклы баш тарту
турында карар кабул итүгә кадәр, 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
федераль законга экспертиза уздырырга хокуклы.
- Контракт шартлары нигезендә тәэмин итүче (башкаручы, подрядчы)
тарафыннан контракт шартлары үтәлмәгән очракта һәм гамәлдәге законнар
нигезендә заказчы дәгъвалау эшен башкара, шул исәптән контрактны тиешенчә
үтәмәгән өчен неустойкалар исәпләнә, шулай ук мәгълүмат контроль һәм суд
органнарына җибәрелә.
- Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда
күрсәтелгән срокларда заказчылар төзелгән контрактлар турында
белешмәләрне
сатып
алулар
өлкәсендә
Бердәм
мәгълүмат
системасының рәсми сайтында бастырып чыгаруга җибәрә һәм
формалаштыра. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы законнар нигезендә контракт шартларына үзгәрешләр
кертелгән булса, заказчылар сатып алулар өлкәсендә Бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында публикациягә сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда каралган һәм
контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән мәгълүматны сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда
күрсәтелгән срокларда җибәрә. Контрактны үтәү, контрактны өзү,
куелган товарны кабул итү, башкарылган э ш, күрсәтелгән хезмәтләр
турындагы мәгълүмат шулай ук сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турында законнар белән күрсәтелгән срокларда сатып
алулар өлкәсендә бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында
басылуга җибәрелә.
- Заказчылар исеменнән контрактлар реестрына җибәрелә торган
белешмәләр сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында Заказчикның көчәйтелгән квалификацияле электрон
имзасы белән имзалана.
- Контрактны (товарны (эшне, хезмәт күрсәтүне) контракт шартлары нигезендә
тикшереп торуны һәм җаваплылыкны заказчы (алучы) гамәлгә ашыра.
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7.2. Товарлар (эшләр, хезмәтләр) кабул итү түбәндәге тәртипкә туры килергә
тиеш:
7.2.1. Контрактта каралган нәтиҗәләрне җиткерүче (подрядчы,
башкаручы) тарафыннан бирелгән нәтиҗәләрне тикш ерү өчен заказчы
контракт шартларына туры килү өлешендә экспертиза үткәрергә тиеш.
Контрактта каралган нәтиҗәләр экспертизасы заказчы тарафыннан үз
көчләре белән уздырылырга яки аны уздыруга экспертлар, сатып
алулар өлкәсендәге контракт системасы турындагы законнар нигезендә
төзелгән контрактлар нигезендә эксперт оешмалары җәлеп ителергә
мөмкин.
7.2.2. Китерелгән товарга, башкарылган эшкә яисә күрсәтелгән
хезмәтләргә экспертиза уздыру өчен экспертлар, эксперт оешмалары
заказчыдан һәм тәэмин итүчедән (подрядчы, башкаручы) контрактны
үтәү шартларына һәм контракт үтәүнең аерым этапларына кагылышлы
өстәмә материалларны соратып алырга хокуклы. Мондый экспертиза
нәтиҗәләре буенча китерелгән товарны кабул итүгә комачауламый
торган контракт таләпләре, башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәт
таләпләре бозылган очракта, бәяләмәдә әлеге хокук бозуларны бетерү
турында тәкъдимнәр булырга мөмкин, шул исәптән аларны бетерү
вакытын күрсәтеп.
7.2.3. Заказчы карары буенча китерелгән товарны кабул итү,
башкарылган эш яки күрсәтелгән хезмәтне кабул итү, , контрактны
үтәүнең аерым этабы нәтиҗәләре буенча кабул итү комиссиясе
төзелергә мөмкин, ул кимендә биш кешедән тора.
7.2.4. Комиссия заказчының вазыйфаи заты тарафыннан төзелә һәм муниципаль
контрактларны үтәү кысаларында муниципаль ихтыяҗлар өчен күрсәтелгән
товарларны, башкарылган эшләрне кабул итүне оештыру өчен даими нигездә эш
итә, шулай ук алар белән бергә муниципаль контрактлар (килешүләр) төзүгә,
эшләр башкаруга, хезмәтләр күрсәтүгә төзелгән контрактларның, тәэмин
итүчеләр, подрядчылар, йөкләмәләрне башкару нәтиҗәләренә экспертиза ясау
өчен даими нигездә эшли.
7.2.5. Комиссия үз компетенциясе чикләрендә заказчының структур
бүлекчәләре, эшләр башкаручылар (тәэмин итүчеләр, подрядчылар), экспертлар,
эксперт оешмалары белән үзара хезмәттәшлектә эшчәнлек алып бара.
7.2.6. Контрактны, шулай ук китерелгән товарны, башкарылган эшне
яисә күрсәтелгән хезмәтне башкаруның аерым этабы нәтиҗәләрен
кабул итү контрактта билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда гамәлгә
ашырыла һәм заказчы тарафыннан имзалана торган кабул итү
турындагы документ белән рәсмиләштерелә (кабул итү комиссиясе
төзелгән очракта, кабул итү комиссиясенең барлык әгъзалары
тарафыннан имзалана һәм заказчы тарафыннан раслана), йә тәэмин
итүчегә (подрядчыга, башкаручыга) шул ук ва кытта заказчы мондый
документны имзалаудан язма рәвештә баш тарта. Күрсәтелгән
экспертиза уздыру өчен заказчы тарафыннан экспертлар, эксперт
оешмалары җәлеп ителгән очракта, контракт үтәлешенең аерым этабы
нәтиҗәләрен йә куелган товарны, башкарылган эшне я исә күрсәтелгән
хезмәтләрне кабул итүдән баш тарту турында карар кабул иткәндә,
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кабул итү комиссиясе күрсәтелгән экспертиза нәтиҗәләре буенча
бәяләмәдә
чагылдырылган
экспертлар,
эксперт
оешмалары
тәкъдимнәрен исәпкә алырга тиеш.
7.2.6.1. Заказ бирүче гарантияле йөкләмәләрне тәэмин итү
турындагы таләп билгеләгән очракта, китерелгән товарны кабул итү
турындагы документны (контрактны үтәүнең аерым этабыннан тыш),
башкарылган эшне (аның нәтиҗәләрен) рәсмиләштерү, күрсәтелгән
хезмәт, контракт белән билгеләнгән т әртиптә һәм срокларда
Федераль закон нигезендә тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы)
тарафыннан
шундый
тәэмин
ителеш
тәэминатчы
(подрядчы,
башкаручы) тарафыннан күрсәтелгәннән соң башкарыла.
7.2.7.
Товарны (эшне, хезмәт күрсәтүне) кабул итү заказчы (алучы)
тарафыннан (учреждение җитәкчесе яисә вәкаләтле зат исеменнән) яисә кабул итү
комиссиясе тарафыннан (комиссия төзелгән очракта) алдан килештерелгән
вакытта тәэминатчы (подрядчы, башкаручы) катнашында тарафыннан үткәрелә.
7.2.8. Заказ бирүче (кабул итүче) тәэмин итүчедән (подрядчы, башкаручы)
танышу өчен муниципаль контракт, техник бирем, спецификация һәм товарлар
(эшләр, хезмәт күрсәтүләр) санын, комплектлылыгын, күләмен һәм сыйфатын
билгели торган һәм товарлар (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итәргә тиешле
башка документлар бирүне таләп итәргә хокуклы. Заказ бирүче (алучы) танышу
өчен бирелгән документларда билгеләнгән товарларга (эшләргә, хезмәт
күрсәтүләргә) таләпләр белән җентекләп танышырга тиеш.
7.2.9. Документлар белән танышканнан соң Заказчы (алучы) товарны (эшне,
хезмәтне) карарга тиеш. Әлеге этапта Заказчик (кабул итүче) товарның саны,
комплектлылыгы, күләме, сыйфаты һәм куркынычсызлыгы
муниципаль
контрактта, техник биремдә, спецификациядә билгеләнгән таләпләргә туры
килүен тикшерергә тиеш. Заказ бирүче (алучы) товар китерүчедән (подрядчыдан,
башкаручыдан) аның катнашында товарның сыйфатын тикшерүне яисә, әгәр бу
товарның үзенчәлеген күздә тотса, товарның кулланылышын тикшерүне таләп
итәргә тиеш. Хезмәт күрсәтүне (эшне) кабул иткәндә, муниципаль контракт белән
бәйле ихтыяҗларны канәгатьләндерү мөмкинлеген билгели торган хезмәтләрнең
(эшләрнең) сыйфатлары һәм характеристикалары тикшерелә.
7.2.10. Муниципаль контракт шартлары буенча товар
тәэмин итүче
тарафыннан урнаштырылырга (җыелырга, эшләтеп җибәрелергә һ.б.) тиеш булган
очракта, Ззаказчы (кабул итүче) тиешле эшләр уздыру мөмкинлеген тәэмин
итәргә, шулай ук аларның барышын һәм сыйфатын тикшерергә тиеш.
7.2.11. Заказчы, әгәр ачыкланган туры килмәү бу нәтиҗәләрне йә бу товарны,
эшне, хезмәт күрсәтүне кабул итүгә комачауламаса һәм тәэминатчы (подрядчы,
башкаручы) тарафыннан бетерелгән булса, әлеге товарның яисә күрсәтелгән
товарның, башкарылган эшнең яисә күрсәтелгән хезмәтнең аерым этабы
нәтиҗәләрен кабул итүдән баш тартмаска хокуклы.
7.2.12. Муниципаль контракт, техник задание, спецификация һәм товарларның
(эшләр, хезмәт күрсәтүләр) санын, комплектлылыгын, күләмен һәм сыйфатын
билгеләүче башка документларда билгеләнгән таләпләрдән чигенүләр
ачыкланганда, яки товарда (эшләрдә, хезмәт күрсәтүдә) бүтән җитешсезлекләрне
кичекмәстән тәэмин итүчегә (подрядчыга, башкаручыга) хәбәр итәргә кирәк.
7.2.13. Товарны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) кабул иткәндә ачыкланган
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җитешсезлекләр язма рәвештә теркәлергә һәм акт төзү датасын, урынын,
ачыкланган җитешсезлекләрне санап чыгу һәм кимчелекләрне бетерү өчен
вакытны билгеләү белән акт рәвешендә рәсмиләштерелергә тиеш.
7.2.14. Шул ук вакытта ачыкланган җитешсезлекләрне тәэминатчы (подрядчы,
башкаручы) тарафыннан кимчелекләрне бетерү чараларының һәм срокларының
заказчы (кабул итүче) белән килештереп билгеләнүен исәпкә алырга кирәк.
Товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) кабул иткәндә ачыкланган
җитешсезлекләрне тиешенчә документаль рәсмиләштерү тәэмин итүче (подрядчы,
башкаручы) тарафыннан муниципаль контракт буенча үз йөкләмәләрен үтәүне
һәм аңа карата гражданлык-хокукый җаваплылык чараларын куллануны тәэмин
итәргә мөмкинлек бирә.
7.2.15. Товарларны (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне) кабул иткәндә заказчы
(алучы) тарафыннан товарның (эшләрне, хезмәт күрсәтүләрнең) күләме,
комплектлылыгы, ассортименты, сыйфаты күрсәткечләренең муниципаль
контрактта, техник биремдә, спецификациядә билгеләнгән таләпләргә тулы туры
килүе ачыкланса, заказчы (алучы) товарны (эш, хезмәт күрсәтүне) кабул итә,
товарны кабул итү датасын күрсәтеп, товар накладноена кул куя һәм товарны (эш,
хезмәт күрсәтүләрне) кабул итү-тапшыру актын рәсмиләштерә һәм имзалый.
7.2.16. Шул ук вакытта товарны (эш, хезмәт) кабул итү-тапшыру акты кимендә
ике нөсхәдә төзелә, заказчы (кабул итүче) һәм тәэминатчы(подрядчы, башкаручы)
тарафыннан имзалануын исәпкә алырга кирәк. Кул куелган, килешенгән һәм
расланган товарны (эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итү-тапшыру акты, шулай ук
кул куелган товар накладное муниципаль контракт буенча финанс исәпхисаплары (ахыргы финанс исәп-хисаплары) өчен нигез булып тора.
7.2.17. Дәүләт органнары, һәм башка контроль органнары муниципаль
контрактларның тиешенчә үтәлешен тикшерергә хокуклы. Кабул итү-тапшыру
актларында күрсәтелгән белешмәләрнең туры килмәве ачыкланганда, фактта
булган хәлләргә мондый актларны имзалау һәм килештерү өчен җаваплы
вазыйфаи затлар гамәлдәге законнар нигезендә җаваплы булалар.
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РАСЛАНДЫ:
Җитәкче
__________________ / Ф.И.А.и. Җитәкче/
м.у.

Кушымта № 1

Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының
муниципаль заказ
буенча секторына
Гамәлдәге законнар нигезендә тәэмин итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүгә
ЗАЯВКА

____________________________________________________________
________________________________________
м ун и ц и па ль за каз чы ис ем е

1.
Сатып
алу
предметы
____________________________________________________________
_________
____________________________________________________________
________________________________________
то в ар , э ш ләр , х езм ә т лә р ис ем е

Сатып алулар план-графигын бастырып чыгару
датасы_____________________________________________
Сатып алуны урнаштыру ае
___________________________________________________
2.
ОКПД2
позициясе
_______________________________________________
КТРУ
позициясе
____________________________________________________________
____________
3.
Сатып
алуның
идентификация
коды
______________________________________________________
4.
Тәэмин
итүчене
(подрядчыны,
башкаручыны)
билгеләү
ысулы_________________________________
____________________________________________________________
___________________________
/ Т ә э м и н и т ү ч е л ә р н е (п о д р я д ч ы л а р н ы , б а ш к а р у ч ы л а р н ы ) б и л г е л ә ү н е ң к о н к у р е н т ы с у л л а р ы /

5. Өстенлекләр һәм чикләүләр:
5.1. Чит дәүләтләрдән килә торган товарларны кертү шартларын
билгеләргә
(Әйе/Юк)
___________________________________________________________
_____
5.1.1. Таләпләр РФ норматив акты нигезендә билгеләнгән (карар
(постановление),
карар
(решение)
һ.б.)
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___________________________________________________________
_______________________
5.2. Кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алуларны тормышка
ашырырга (Әйе/Юк) _____________________________
5.3.
Контрактта
каралган
товарлар,
эшләр
һәм
хезмәт
күрсәтүләрнең гомуми күләменнән _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ кече эшмәкәрлек субъектлары арасыннан
субподрядчыларны,
башкаручыларны,
социаль
юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмаларны (Әйе / Юк) контрактта
каралган товарлар белән тәэмин итү, эшләр һәм хезмәт
күрсәтүләрнең гомуми күләменнән җәлеп итү таләбе.
5.4. _Җинаять - башкарма системасы учреждениеләре һәм
предприятиеләренә бирелә торган өстенлекләр бирергә (Әйе / Юк)
______________________________________________________
5.5.
Инвалидлар
оешмаларына
____________бирелгән
өстенлекләрне бирергә (Әйе/Юк)
6. 05.04.2013 елдагы Федераль законның 31 статьясындагы 2 өлеше
нигезендә сатып алуда катнашучыларга карата өстәмә таләпләр
"Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турында" N44-ФЗ:
____________________________________________________________
___________________________
/2 0 1 3 е лн ы ң 5 а п р е ле н д әге 4 4 - Ф З но мер л ы Ф ед ер а ль за ко н н ың 3 1 с т. 2 ө леш е ни г е зе ндә
ко нкр ет та ләп ләр кү р с әтер гә /

Таләпләр РФ норматив акты нигезендә билгеләнгән (карар
(постановление), карар (решение) һ.б.) _______
____________________________________________________________
___________________________
7. 05.04.2013 ел, № федераль законда каралмаган таләп. "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 закон нигезендә
сатып алуларның катнашучысы турында, шул исәптән гамәлгә
куючылар турында, коллегиаль башкарма орган әгъзалары, сатып
алуларда катнашучының бердәм башкарма органы функцияләрен
башкаручы зат турында мәгълүматны намуссыз тәэмин итүчеләр
(подрядчылар, башкаручылар) реестры турында мәгълүмат, шул
исәптән сатып алуларда катнашучы - юридик зат: (Әйе / Юк)
_____________________
8.
Финанслау
чыганагы
_______________________________________
9. Товарлар, эшләр, хезмәтләр бюджет классификациясенең
коды_______________________________________
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__________________________________________________ __________
___________________________
____________________________________________________________
___________________________
10. Контрактның башлангыч (максималь) бәясе (салымнар, таможня
пошлиналарын, илтеп җиткерү, монтаж, урнаштыру һ.б. исәпкә алып
сатып алулар суммасы), сумнарда _____ сум____тиен.
11. Товарлар китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү сроклары
_________________________________
____________________________________________________________
___________________________
12. Товар китерү, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү урыны
_________________________________
____________________________________________________________
___________________________
13.
Түләү
тәртибе
һәм
шартлары___________________________________________________
__________
____________________________________________________________
___________________________
14. Контрактның башлангыч (максималь) бәясенең заявкасын тәэмин
итүгә
таләпләр
(контрактның
башлангыч
(максималь)
бәяләреннән) ___________ заявканы тәэмин итү суммасы
___________________ (_________________________________) сум
______________ тиен.
15. Контрактны үтәүне тәэмин итүгә таләпләр (контракт үтәлешен
тәэмин итү күләме контрактның башлангыч (максималь) бәясенең
5%тан 30%ка кадәр тәшкил итәргә тиеш):
15.1. ________% контракт үтәлешен тәэмин итү суммасы
__________________ (__________________________) сум _____
тиен.
15.2. Кече эшмәкәрлек субъектларыннан, социаль юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алулар гамәлгә
ашырылган очракта, контрактның Контракт бәясеннән үтәлүен
тәэмин итү суммасы ___ процент тәшкил итә.
16. Гарантия йөкләмәләрен тәэмин итүгә таләпләр (гарантия
йөкләмәләрен
тәэмин
итү
күләме
контрактның
башлангыч
(максималь) бәясенең 10 %ыннан арта алмый):
16.1.
Гарантия
йөкләмәләре
срогы
________________________________________________________
16.2.Гарантия
йөкләмәләрен
тәэмин
итү
күләме
_____________________ гарантия йөкләмәләрен тәэмин итү
суммасы
___
(_______________________________________)
сум_____ тиен.
17. Контрактны үтәүне тәэмин итүне күчерү өче н банк
реквизитлары:
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Заказ
бирүченең
тулы
исеме:
_________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________
ИНН ________________________ /
КПП___________________________
Расч./счет
___________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________
Кор./счет ________________________________________
БИК _______________________
ЛР
счеты
_________________________________________________________
18. Катнашучының закон таләпләренә (лицензия, СРО һ. б.) туры
килүен раслау өчен кирәкле документның исеме (лицензия, СРО һ.
б.), әгәр мондый таләп законнарда билгеләнгән булса, сатып алу предметына карата
мөнәсәбәтләр е

б улга н

док умент

(лицензия,

СР О

һ.

б.))

_____________________________________________
____________________________________________________________
___________________________
- Документның барлыгы турындагы таләпләр РФ норматив акты
нигезендә билгеләнгән (карар (постановление), карар (решение)
һ.б.)____________________________________________________
19. Заказчының сатып алуларны башкару буенча Бердәм
комиссиясендә тулы вәкаләтле вәкиле (вазыйфасы, фамилиясе,
исеме,
атасының
исеме
тулысынча)
______________________________________________
____________________________________________________________
___________________________
20. Заказчының фактик адресы: индекс _____________ адресы
________________________________
__________________________ телефон / факс___________________
e-mail ______________________
21. Элемтә өчен - Контракт идарәчесе (вазыйфасы, фамилиясе,
исеме,
атасының
исеме
тулысынча,
телефоны)
________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________
22. Кушымталар: - техник бирем ____бит тә;
- материаллар турында белешмәләр - __биттә ___;
- башлангыч (максималь) бәяне нигезләү - биттә;
- муниципаль контракт проекты - биттә.

Контракт идарәчесе
________________
_________________
им з а

им з ан ы р ас ш ифр о в ка ла у
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Кушымта № 2
Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
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Башкарма комитетының
карарына
"_____"_________2020 ел №___
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗлары өчен сатып а лулар башкару буенча
Бердәм комиссия турында
НИГЕЗЛӘМӘ
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы
муниципаль ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
сатып алуны гамәлгә ашыру буенча Бердәм комиссия турында әлеге
нигезләмә муниципаль заказчылар реестры (5 нче кушымта) (алга
таба - Нигезләмә) нигезендә Татарстан Республикасы Ютазы
муниципаль районы муниципаль ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр,
хезмәтләр сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Бердәм
комиссиянең (алга таба - Бердәм комиссия) төшенчәсен, оештыру
максатларын, функцияләрен, составын һәм эшчәнлек тәртибен
билгели, шулай ук комиссия әгъзаларының хокукларын, бурычларын
һәм җаваплылыгын билгели.
1.2. Сатып алуларны гамәлгә ашыру барышында Бердәм комиссия
Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитетының муниципаль заказы буенча Заказчы һәм муниципаль
заказы буенча сектор белән әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә
эш итә.
1.3. Бердәм комиссия үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе
Граждан кодексы, Россия Федерациясе Бюджет кодексы, «Дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында»
Федераль закон, 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы
Федераль закон, Россия Федерацияс е һәм Татарстан Республикасы
Хөкүмәтенең норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы Советы һәм Башкарма комитетының
норматив хокукый актларына һәм әлеге Нигезләмәгә таяна.
2. Бердәм комиссиянең максатлары һәм бурычлары
2.1. Бердәм комиссия сатып алуларны тәэмин итүчеләрне
(подрядчыларны, башкаручыларны) көндәшлек ысуллары белән
билгеләгәндә җиткерүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләү максатларында төзелә.
2.2. Әлеге Нигезләмәнең 1.1 пунктында билгеләнгән Бердәм
комиссия эшчәнлеге максатларыннан чыгып, Бердәм комиссия
бурычларына керә:
2.2.1.
Сатып
алуларны
гамәлгә
ашырганда
заявкаларны
җиткерүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүнең
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конкурент ысуллары белән билгеләгәндә объективлыкны һәм
гаделсезлекне тәэмин итү.
2.2.2. Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
тиешле бюджеты акчаларыннан нәтиҗәле файдалануны тәэмин итү.
2.2.3. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләгәндә җиткерүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләүнең конкурентлы ысуллары белән ачыклыкны һәм
ачыклыкны тәэмин итү.
2.2.4. Сатып алуларда катнашучылар арасында конкуренцияне
тәэмин итү өчен тигез шартлар тудыру.
2.2.5. Сатып алуларда катнашучыларның заявкаларында булган
мәгълүматның конфиденциальлеген саклау ;
2.2.6. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
көндәшлек ысуллары белән сайлап алганда, коррупцияне һәм башка
явыз гамәлләрне булдырмау (подрядчыларны, башкаручыларны).
3. Бердәм комиссияне төзү тәртибе
3.1. Бердәм комиссия - Заказчикның, вәкаләтле органның даими
нигездә эшләүче коллегиаль органы.
3.2. Бердәм комиссиянең персональ составы, шул исәптән, сатып
алу башланганчы Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитеты карары белән раслана.
3.3. Бердәм комиссия составына кимен дә биш кеше - Бердәм
комиссия әгъзалары керә. Бердәм комиссия составына: Бердәм
комиссия рәисе (алга таба - рәис), рәис урынбасары, Бердәм
комиссия әгъзалары керә.
3.4. Әдәбият яки сәнгать әсәрләрен булдыруга, башкару
осталыгына
(интеллектуаль
эшчәнлек
нәт иҗәсе
буларак)
контрактлар төзү өчен конкурслар уздырганда, Бердәм комиссия
составына милли фильмнар прокатын финанслауга яисә күрсәтүгә
тиешле әдәбият яисә сәнгать өлкәсендә иҗади һөнәрләр затлары
кертелергә тиеш. Мондый затлар саны Бердәм комиссия
әгъзаларының гомуми санының кимендә илле процентын тәшкил
итәргә тиеш.
3.5. Бердәм комиссия составына күбесенчә сатып алулар
өлкәсендә яңадан һөнәри әзерлек узган яисә квалификацияләрен
арттырган затлар, шулай ук сатып алу объектына караган махсус
белемнәргә ия затлар кертелергә тиеш.
3.6.. 3.6. Бердәм комиссия әгъзалары булып, конкурс
документларына эксперт бәясен үткәрүгә, квалификация алды сайлап
алу, конкурста катнашуга гаризалар, өстәмә таләпләргә туры килү килмәүне бәяләүгә эксперт сыйфатында җәлеп ителгән физик затлар,
яки тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
нәтиҗәсендә шәхсән кызыксынган физик затлар, шул исәптән
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мондый билгеләүдә катнашуга гаризалар биргән яки әлеге
гаризаларны тапшырган оешма штатында торучы физик затлар
катнаша алмый., сатып алуларда катнашучылар (шул исәптән әлеге
оешмаларның катнашучылары (акционерлары), аларның идарә
органнары әгъзалары, сатып алуда катнашучыларның кредиторлары),
йә сатып алуда катнашучының җитәкчесе белән бергә никахта
торучы, йә турыдан-туры туры һәм иңүче линия буенча (ата-аналар
һәм балалар, бабай, әби һәм оныклар), тулы һәм тулы булмаган
(гомуми әтисе яки әнисе булган) абыйлары һәм сеңелләре булган
физик затлар), сатып алуда катнашучының җитәкчесен уллыкка
алучы яки аның якын туганнары (туганн ары, шулай ук турыдан-туры
сатып алулар өлкәсендә контроль органының вазыйфаи затлары
сатып алулар өлкәсендә контрольлек итә. Бердәм комиссия
составында күрсәтелгән затлар ачыкланган очракта, аларны сатып
алуларда катнашучылар, шулай ук сатып алулар өлкәсе ндә контроль
органнарының вазыйфаи затлары тарафыннан турыдан -туры сатып
алулар өлкәсендә контрольдә тотылмый торган физик затлар белән
алыштырырга кирәк.
3.7. Бердәм комиссия әгъзасын бары тик Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль
районы Башкарма комитетының комиссия төзү турында карар кабул иткән карары буенча
гына алыштыралар.

4. Бердәм комиссиянең хокуклары һәм бурычлары
4.1. Сатып алуларны башкарганда бердәм комиссия түбәндәгеләргә хокуклы:

4.1.1.
заказчыга
закупка
предметы буенча аңлатмалар алырга;
4.1.2.
тиешле органнардан
һәм оешмалардан түбәндәге белешмәләрне соратып алырга:
- сатып алуда катнашучыны - юридик затны - ликвидацияләү турында һәм
арбитраж судның сатып алуда катнашучыны - юридик затны яисә индивидуаль
эшкуарны бөлгенлеккә төшү (банкрот) дип тану һәм конкурс производствосын
ачу турында карары булмау турында;
- сатып алуда катнашучының Россия Федерациясенең Административ хокук
бозулар турындагы кодексында билгеләнгән тәртиптә сатып алуда катнашуга
гариза бирелгән датага эшчәнлеген туктатып тору турында;
- сатып алуда катнашучының Россия Федерациясе бюджет системасы
бюджетларына салым, җыемнар, башка мәҗбүри түләүләр буенча недоимкасы
(кичектерү, кичектерү бирелгән суммалардан тыш), инвестиция салым кредиты
булу турында, сатып алулар турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә реструктурлаштырылган салымнар һәм җыемнар турында Россия
Федерациясе законнары нигезендә реструктуризацияләнгән, алар буенча гариза
бирүченең әлеге суммаларны түләү буенча бурычларын тану турында законлы
көченә кергән яки салымнар һәм җыемнар турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә түләтүгә өметсез дип танылган) узган ел өчен
бухгалтерлык чоры хисаплары буенча исәп-хисап чорына катнашучының
баланс бәясенең егерме биш процентыннан артып киткән календарь салым
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кредиты
турында
Россия
Федерациясе
законнары
нигезендә
реструктуризацияләнгән булуы хакында. Күрсәтелгән гаризаны билгеләнгән
тәртиптә тәэмин итүче вазыйфасын билгеләү һәм (бурычны) таләп ителгән һәм
подрядчы тарафыннан каралган дата билгеләү турында гаризаны билгеләү
кабул ителмәгән очракта;
- сатып алуда катнашучыда - физик затның йә җитәкченең, коллегиаль
башкарма орган әгъзаларының, бер кеше башкара торган башкарма орган
функциясен үтәүче затның яисә юридик затның - икътисад өлкәсендәге
җинаятьләр һәм (яисә) Россия Федерациясе Җинаять кодексының 289, 290, 291,
291.1.1 статьяларында каралган җинаятьләр өчен хөкем ителүе катнашучының
(мондый хөкем ителүе юкка чыгарылган яисә төшерелгән затлардан тыш)
булуы, шулай ук күрсәтелгән физик затларга карата билгеле бер вазыйфалар
биләү хокукыннан мәхрүм итү рәвешендә яисә билгеле бер эшчәнлек белән
шөгыльләнү хокукыннан мәхрүм итү рәвешендәге яки билгеле бер эшчәнлек
белән шөгыльләнү, алар товарны китерү, эшләр башкару, сатып алу объекты
булып тора торган хезмәтләрне күрсәтү һәм дисквалификация рәвешендә җәза
рәвешендә башкарыла торган затлардан тыш);
- сатып алуда катнашучыны - юридик затны, сатып алуда катнашуга заявка
биргән мизгелгә кадәр ике ел эчендә административ хокук бозган өчен
административ җаваплылыкка тарту турында;
- сатып алуда катнашучы интеллектуаль эшчәнлек нәтиҗәләренә аерым
хокукларга ия булу турында, әгәр контрактны үтәүгә бәйле рәвештә заказчы
мондый нәтиҗәләргә хокук ала икән, әдәбият яки сәнгать әсәрләрен булдыруга,
башкару, прокатны финанслауга яисә милли фильм күрсәтүгә контрактлар төзү
очракларыннан тыш;
- сатып алуларда катнашучы һәм заказчы арасында мәнфәгатьләр конфликты
булу, болай дигәндә заказчы җитәкчесе, сатып алуларны гамәлгә ашыру
комиссиясе әгъзасы, заказчы контракт хезмәте җитәкчесе, контракт
идарәчесенең физик затлар, отышлы сатып алучылар булырлык физик затлар
хуҗалык җәмгыятенең бердәм башкарма органы (директор, генераль директор,
идарәче, Президент һ. б.), хуҗалык җәмгыятенең коллегиаль башкарма органы
әгъзалары, җитәкче (директор) белән бергә никахта тору очраклары аңлашыла,
сатып алуда катнашучы физик затлар, шул исәптән шәхси эшкуар буларак
теркәлгән юридик затлар белән, учреждение яки унитар предприятиенең
генераль директоры яисә идарә итүнең бүтән органнары - сатып алуда
катнашучылар йә турыдан - туры туганнар -ата-аналар һәм балалар, бабай, әби
һәм оныклар), тулы һәм тулы булмаган (уртак әтисе яки әнисе булган) абыйлар
һәм сеңелләр булган), уллыкка яки уллыкка алынган физик затлар туганлыгы
аңлашыла. Файда алучылар дигәндә хуҗалык җәмгыятенең турыдан-туры яисә
читләтеп (юридик зат аша яисә берничә юридик зат аша) тавыш бирүче
акцияләренең ун проценттан артыгын яисә хуҗалык җәмгыятенең устав
капиталында ун проценттан артык өлешен тәшкил итүче физик затлар
аңлашыла;
- сатып алуда катнашучыда Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән
сатып алуларда катнашу өчен чикләүләр булу турында.
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4.1.3. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия сатып
алуларда катнашучыларның «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 31 статьясындагы 1 һәм 1 өлешенең (мондый таләп булган очракта)
таләпләренә туры килүен тикшерә, һәм Россия Федерациясе Хөкүмәте
тарафыннан мондый таләпләр билгеләнгән булса, «Дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып
алуларның аерым төрләренә карата» 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә
билгеләнгән таләпләргә карата «Дәүләт ихтыяҗлары өчен товарлар, эшләр,
хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 44-ФЗ
номерлы федераль законның 31 статьясындагы 1 һәм 2.1 өлеше нигезендә
билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерә. Сатып алуларны гамәлгә ашыру
комиссиясе сатып алуларда катнашучыларның «Дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44ФЗ номерлы Федераль законның 31 статьясындагы 1 өлешенең 3 - 5, 7 - 9, 11
пунктларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен тикшерергә хокуклы, шулай
ук электрон процедуралар үткәргәндә, котировкалар запросы һәм алдан сайлап
алу таләбе «Дәүләт ихтыяҗларын һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31
статьясындагы 1 өлешенең 10 пунктында күрсәтелгән таләпкә туры килүен
тикшерергә хокуклы. Сатып алуларны гамәлгә ашыру комиссиясе сатып
алуларда катнашучыларга күрсәтелгән таләпләргә туры килүен раслау бурычын
йөкли алмый, моңа әлеге таләпләр «Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә Россия Федерациясе
Хөкүмәте тарафыннан билгеләнгән очраклар керми.
4.1.4. Заказ бирүчедән дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турында Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән очракларда һәм
тәртиптә экспертларны (эксперт оешмаларын) үз эшенә җәлеп итүне таләп
итәргә кирәк булганда.
4.2. Бердәм комиссия түбәндәгеләрне үтәргә тиеш:
4.2.1. Сатып алуда катнашучыларның үзләренә карата куелган
таләпләргә Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән товарны
китерүне, эшне башкаруны, сатып алу объекты булган хезмәтләр
күрсәтүне гамәлгә ашыручы затларга туры килүен тикшерергә;
4.2.2. Сатып алуда катнашучыны, дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе
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законнарында билгеләнгән очракларда, сатып алуда катнашуга
кертмәскә;
4.2.3. сатып алулар өлкәсендә алар тарафыннан ачыкланган
Россия Федерациясе законнарын һәм (яисә) Россия Федерациясенең
контракт системасы турында дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтү ләр сатып алулар
өлкәсендә контроль органнары күрсәтмәләрен башкару;
4.2.4. Товар куючыны (подрядчыны, башкаручыны), ахыргы
тәкъдимнәрне билгеләүдә катнашуга заявкаларга карата, шул
исәптән
мондый
катнашучылар
биргән
гаризаларга,
соңгы
тәкъдимнәргә карата, күрсәтелгән билгеләмәләрдә җиңүчеләр
ачыкланганчы, әлеге билгеләмәләрдә җиңүчеләр ачыкланганчы,
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы Россия Федерациясе законнарынд а каралган очраклардан
тыш, закупкаларда катнашучылар белән сөйләшүләр үткәрмәскә.
5. Бердәм комиссия әгъзаларының хокуклары һәм бурычлары
5.1. Бердәм комиссия әгъзалары түбәндәгеләргә хокуклы:
5.1.1. сатып алуда катнашуга заявканы тәшкил итүче барлык документлар һәм
белешмәләр белән танышырга;
5.1.2. Бердәм комиссия утырышларында көн тәртибе мәсьәләләре буенча чыгыш ясарга;
5.1.3. сатып алулар башкарганда дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия
Федерациясе законнарында каралган беркетмәләрнең эчтәлегенең дөреслеген, шул исәптән
үз карарының әлеге беркетмәләрендә чагылыш табуның дөреслеген тикшерергә;
5.1.4. сатып алулар барышында дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия
Федерациясе законнарында каралган беркетмәләргә карата үзенең аерым фикереңне язмача
бәян итәргә.
5.2. Бердәм комиссия әгъзалары бурычлы:
5.2.1. үз эшчәнлегендә Россия Федерациясе законнары һәм әлеге Нигезләмә таләпләренә
таянырга;
5.2.2. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе
законнарында һәм әлеге Нигезләмәдә билгеләнгән үз вәкаләтләре кысаларында эш итәргә;
5.2.3. Бердәм комиссия утырышларында шәхсән катнашырга, Бердәм комиссия
утырышында булмау бары тик Россия Федерациясенең хезмәт законнарына ярашлы нигезле
сәбәпләр аркасында гына рөхсәт ителә;
5.2.4. сатып алулар өлкәсендә дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
Россия Федерациясе законнарында каралган беркетмәләргә кул куярга;
5.2.5. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары
таләпләрен сатып алуларда катнашуга заявкаларны карау буенча үтәргә;
5.2.6. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе законнары
таләпләрен сатып алуларда катнашуга заявкаларны бәяләү буенча үтәргә;
32

5.2.7. сатып алуларны башкарганда процедуралар үткәрү барышында мәгълүм булган
белешмәләрне, Россия Федерациясе законнарында каралган очраклардан тыш, фаш итүне
булдырмаска.
5.3. Бердәм комиссия әгъзалары:
5.3.1. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны һәм әлеге Нигезләмәне тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнары таләпләрен үтиләр һәм үз эшчәнлекләрендә аларга таяналар;
5.3.2. Бердәм
комиссия
утырышларында
катнаша
һәм
Бердәм
комиссия
компетенциясенә әлеге Нигезләмә һәм дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турындагы Россия Федерациясе законнары белән кертелгән мәсьәләләр буенча карарлар
кабул итә;
5.3.3. үз компетенциясе чикләрендә карар кабул итә, ул 2013 елның 05 апрелендәге 44ФЗ номерлы Федераль законда каралган;
5.3.4. Бердәм комиссия рәисенә (Бердәм комиссия рәисе урынбасарына) кичекмәстән
Бердәм комиссия эшендә катнашуга комачаулаучыФедераль законның 05.04.2013 № 44-ФЗ
номерлы 39 маддәсенең 6 өлешендә санап үтелгән хәлләр турында хәбәр итәләр;
5.3.5. сатып алуда катнашуга заявканы тәшкил итүче барлык тапшырылган документлар
һәм белешмәләр белән танышалар;
5.3.6. беркетмәләр төзүнең дөреслеген, шул исәптән әлеге беркетмәләрдә үз карарын
чагылдыруның дөреслеген, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия
Федерациясе законнары нигезендә, тиешле беркетмәгә салына торган үзенең аерым фикерен
язмача бәян итәргә;
5.3.7. Бердәм комиссия утырышы барышында рәсмиләштерелә торган беркетмәләргә
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә
имза сала;
5.3.8. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе законнары
нигезендә башка гамәлләрне гамәлгә ашыралар.
5.4. Бердәм комиссия рәисе:
5.4.1. Бердәм комиссия эше белән гомуми җитәкчелек итә һәм әлеге Нигезләмәнең
үтәлешен тәэмин итә;
5.4.2. Бердәм комиссия утырышларын үткәрү вакытын һәм урынын билгели;
5.4.3. Утырышны тулы хокуклы дип игълан итә яисә Бердәм комиссия әгъзалары
җитмәгәнлектән аны күчерү турында карар чыгара;
5.4.4. Бердәм комиссия утырышларын ача һәм алып бара, тәнәфесләр игълан итә;
5.4.5. Бердәм комиссия составын игълан итә;
5.4.6. тикшерелә торган мәсьәләләрне карау тәртибен билгели;
5.4.7. утырышның көн тәртибен билгели;
5.4.8. кирәк булган очракта Бердәм комиссия фикер алышуга экспертларны (эксперт
оешмаларын) Бердәм комиссия эшенә җәлеп итү турындагы мәсьәләне чыгара;
5.4.9. дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе
законнары нигезендә башка гамәлләрне үти;
5.5. Бердәм комиссия рәисе булмаганда, аның бурычларын һәм функцияләрен Бердәм
комиссия рәисе урынбасары йә Бердәм комиссия әгъзаларының тавыш бирү юлы белән
күпчелек тавышы белән сайлый торган Бердәм комиссиянең башка әгъзасы башкара.
6.

Бердәм комиссиянең функцияләре
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6.1. Бердәм комиссия дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия
Федерациясе законнары нигезендә сатып алуларны гамәлгә ашырганда конкурент ысуллар
белән тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү функцияләрен
башкара.
6.2. Сатып алуда катнашучыларның дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү
өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
Россия Федерациясе законнары нигезендә заявкаларын карау.
6.3. Сатып алуларда катнашучыларның заявкалары турында фикер алышу.
6.4. Сатып алуда катнашуга заявкаларны карау тәртибен, сатып алуда катнашучыларны
сатып алуда катнашуга кертү тәртибен, аларны сатып алуда катнашучылар дип тануны яисә
сатып алуда катнашуга кертүне кире кагуны дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин
итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә үтәргә.
6.5. Сатып алу процессында төзелә торган беркетмәләрне дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турындагы Россия Федерациясе законнары нигезендә рәсмиләштерү һәм имзалау.
6.6. Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия Федерациясе
законнарында билгеләнгән башка функцияләрне башкару.
7. Бердәм комиссия утырышларын үткәрү тәртибе
7.1. Бердәм комиссия эшенә Бердәм комиссия рәисе җитәкчелек итә, ул булмаганда Бердәм комиссия рәисе урынбасары. Комиссия рәисе һәм рәис урынбасары булмаган очракта
- комиссиянең күпчелек тавыш белән сайланган әгъзалары.
7.2. Бердәм комиссия утырышлары Бердәм комиссия рәисе тарафыннан ачыла һәм
ябыла.
7.3. Бердәм комиссия утырышлары комиссия утырышларын үткәрү графигы нигезендә
уздырыла. Комиссия утырышларын уздыруның урыны, датасы һәм вакыты турында аларның
әгъзалары, шулай ук утырышларга чакырылучы затлар комиссияләр утырышларын үткәрү
көненә кадәр 1 (бер) эш көненнән дә соңга калмыйча телефонограмма белән хәбәр ителә
(комиссиянең планнан тыш утырышлары очрагында хәбәрнамә срогы кыскартылырга
мөмкин).
7.4. Бердәм комиссия эше аның утырышларында гамәлгә ашырыла. Әгәр утырышта
аның әгъзаларының гомуми санының кимендә илле проценты катнашса, бердәм комиссия үз
функцияләрен башкарырга хокуклы.
7.5. Бердәм комиссия карарлары утырышта катнашучылар саныннан гади күпчелек
тавыш белән кабул ителә. Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы тавыш биргәндә бер тавышка ия.
Тавыш бирү ачык юл белән үткәрелә. Читтән торып тавыш бирү юлы белән Бердәм комиссия
әгъзалары тарафыннан карарлар кабул итү, шулай ук аларның үз вәкаләтләрен башка
затларга бирү рөхсәт ителми. Тавышлар тигез булганда, рәиснең тавышы хәлиткеч булып
тора.
7.6. Комиссия карары белән риза булмаган Бердәм комиссия әгъзалары аны комиссия
утырышы беркетмәсенә кертеп, язма рәвештә «аерым фикер» бирергә хокуклы.
7.7. Бердәм комиссия төзү турында карар кабул иткән вәкаләтле орган заказчы Бердәм
комиссия эшчәнлеген матди-техник тәэмин итүне оештырырга, шул исәптән утырышлар
үткәрү максатларында уңайлы бина, аудиоязма чаралары, оештыру техникасы һәм
канцелярия кирәк-яраклары белән тәэмин итәргә тиеш.
7.8. Үз функцияләрен гамәлгә ашырганда Бердәм комиссия заказчы, вәкаләтле орган,
сатып алуларда катнашучылар белән Россия Федерациясе законнарында һәм әлеге
Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә хезмәттәшлек итә.
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7.9. Муниципаль заказ буенча сектор:

7.9.1. Бердәм комиссия рәисе йөкләмәсе буенча Бердәм комиссия
әгъзаларына муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыруга
хәбәрнамәдә һәм документларда билгеләнгән Бердәм комиссия
утырышының урыны, датасы һәм вакыты турында хәбәр итә;
7.9.2. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча Бердәм комиссиянең
имзаланган беркетмәләрен Россия Федерациясе законнарында, 2013
елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законда һәм
районның муниципаль хокукый актларында билгеләнгән тәртиптә
электрон мәйданчыкта һәм сатып алулар өлкәсендә Бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында урнаштыруны тәэмин итә;
7.9.3 оештыру-техник характердагы башка гамәлләрне гамәлгә
ашыра.
7.10. Бердәм комиссия үз эшчәнлеге нә экспертларны, РФ сатып
алулар өлкәсендәге законнарында каралган очракларда эксперт
оешмаларын җәлеп итә. Әлеге Нигезләмәне экспертлар астында
куллану максатларында экспертлар, эксперт оешмалары тарафыннан
махсус белемнәре, тәҗрибәсе, квалификациясе булг ан (бу эксперт
эше турында тиешле документлар белән раслана) физик зат, шул
исәптән шәхси эшмәкәр, яки юридик зат (юридик зат хезмәткәрләре
фән, техника, сәнгать яки һөнәрчелек өлкәсендә махсус белемнәре,
тәҗрибәләре, квалификациясе булган затлар) аңлашыла , алар
экспертиза предметын өйрәнү һәм бәяләү буенча эшчәнлек алып
бара, шулай ук заказчы куйган заказчы буенча бәяләмәләр әзерләү
буенча эксперт бәяләмәләрен әзерләү буенча, сатып алуларда
катнашучы тарафыннан 2013 елның 05 маендагы 44 -ФЗ номерлы
Федераль законда каралган очракларда закупкалар әзерләү буенча
эшчәнлек алып бара. Экспертлар Бердәм комиссия тарафыннан алар
алдына куелган мәсьәләләр буенча үзләренең эксперт бәяләмәләрен
тапшыралар. Эксперт бәяләмәсе язма рәвештә рәсмиләштерелә һәм,
аның нинди сәбәп белән уздырылуына карап, тиешле беркетмәгә
куела.
8. Бердәм комиссия әгъзаларының җаваплылыгы
8.1. Бердәм комиссия әгъзалары, дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны һәм әлеге
Нигезләмәне тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турындагы Россия Федерациясе законнарын һәм башка норматив хокукый
актларны бозуда гаепле булсалар, Россия Федерациясе законнары нигезендә дисциплинар,
гражданлык-хокук, административ, җинаять җаваплылыгына тартылалар.
8.2. Россия Федерациясе законнарын, дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны һәм (яисә)
әлеге Нигезләмәне тәэмин итү өчен товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турында башка норматив хокукый актларны бозуга юл куйган
Бердәм комиссия әгъзасы заказчы, вәкаләтле орган карары буенча, шулай ук әлеге органга
бирелгән заказчы, заказчы органга бирелгән закупкалар өлкәсендә контроль орган
күрсәтмәсе буенча алыштырылырга мөмкин.
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8.3. Бердәм комиссия әгъзасына дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны һәм (яисә) әлеге
Нигезләмәне тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә
контракт системасы турында Россия Федерациясе законнарының Бердәм комиссиясенең
башка әгъзасы билгеле булса, ул бу хакта Бердәм комиссия рәисенә һәм (яисә) әлеге хокук
бозу турында белгән вакыттан алып бер көн эчендә вәкаләтле органга бу хакта язма рәвештә
хәбәр итәргә тиеш.
8.4. Бердәм комиссия әгъзалары үз функцияләрен гамәлгә ашыру барышында аларга
мәгълүм булган дәүләт, хезмәт яисә коммерция серен тәшкил итүче белешмәләрне таратырга
хокуклы түгел.
8.5. Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Россия Федерациясе
законнары таләпләрен бозып кабул ителгән Бердәм комиссия карарына карата күрсәтелгән
федераль законда билгеләнгән тәртиптә сатып алуның теләсә кайсы катнашучысы шикаять
бирергә һәм сатып алулар өлкәсендә контроль орган карары буенча гамәлгә яраксыз дип
танылырга мөмкин.
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Кушымта № 3
Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының
карарына
2020 елның "___"_______

№___

САТЫП АЛУЛАРНЫ ГАМӘЛГӘ АШЫРУ БУЕНЧА
БЕРДӘМ КОМИССИЯ ӘГЪЗАЛАРЫ СОСТАВЫ
Гыйбадуллина Зөлфия

Ютазы муниципаль районы бБшкарма

Закуан кызы

комитеты

җитәкчесе

урынбасары

-

комиссия рәисе
Магамедова Айгөл

Ютазы муниципаль районы Башкарма

Миңневәли кызы

комитетының территориаль үсеш бүлеге
башлыгы - комиссия рәисе урынбасары

Шмуровец Наталья

Ютазы муниципаль районы башкарма

Николаевна

комитетының

муниципаль

заказ

бирү

секторы мөдире - комиссия секретаре
Комиссия әгъзалары:
Айтыкина Зилә Наил кызы

«Ютазы муниципаль районы муниципаль
берәмлегенең
бухгалтериясе»

Үзәкләштерелгән
муниципаль

бюджет

учреждениесе башлыгы (килешү буенча)
Гыйләҗева Гүзәл Миңнеяр

«Татарстан

кызы

муниципаль
комитетының
муниципаль

Республикасы
районы

Башкарма

мәгариф
казна

Ютазы
бүлеге»

учреждениесе

башлыгы (килешү буенча)
37

Мөхәммәтова Руфия

Ютазы муниципаль районының финанс -

Габделмәҗит кызы

бюджет палатасы рәисе (киле шү буенча)

Шәрипов Равил Әнвәр улы

Ютазы муниципаль районы Башкарма
комитеты
инфраструктураны

җитәкчесенең
үстерү

буенча

урынбасары
Бюджет оешмасы җитәкчесе (учреждение җитәкчесе вазыйфаларын
башкаручы яисә закупкалар башкару буенча бердәм комиссия
утырышында катнашу өчен бюджет учреждениесе җитәкчесе
тарафыннан билгеләнгән зат (контракт идарәчесе) - продукция
(товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр) кабул итеп алучы, муниципаль
заказчы *
* муниципаль заказ предметына карап, комиссия составына кертелә

Кушымта №4
Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының
карарына
2020 елның "____"_________ №____
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Татарстан Республикасы Ютазы муниципаль районының
муниципаль ихтыяҗлары өчен заказчылар тарафыннан төзе лгән
муниципаль контрактлар реестрын алып бару турында
КАГЫЙДӘЛӘР
I. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге Кагыйдәләр заказчылар тарафыннан төзелгән контрактлар
реестрын алып бару тәртибен (алга таба - контрактлар реестры) билгели, алар
турында мәгълүмат сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында урнаштырылырга, заказчылар тарафыннан контрактлар
реестрына кертү өчен мәгълүмат һәм документлар тапшырылырга тиеш.
1.2. Әлеге Кагыйдәләр дәүләт серен тәшкил итүче заказларны урнаштыру
һәм контрактларны төзү турындагы белешмәләр кертелгән контрактлар
реестрын алып баруга бәйле мөнәсәбәтләргә, шулай ук дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турында "2013 елның 05 апрелендәге 44ФЗ номерлы Федераль законның 93 статьясындагы 1 өлешенең 52 пункты, 4, 5,
23, 42, 44, 45, 46 пунктлары (физик затлар белән төзелә торган контрактлар
өлешендә) нигезендә төзелгән контрактларга кагылмый.
1.3. Контрактлар реестрына кертелгән мәгълүмат һәм документлар Россия
Федерациясенең архив эше турындагы законнары нигезендә билгеләнгән
тәртиптә саклана.
1.4. Контрактлар реестрын алып бару электрон рәвештә башкарыла.
1.5. Контрактлар реестрын алып барганда дәүләт һәм муниципаль
финанслар белән идарә итү өлкәсендә мәгълүмат системаларында кулланыла
торган белешмәлекләр, реестрлар һәм классификаторлар Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә кулланыла.
1.6. Әлеге Кагыйдәләр тарафыннан каралган мәгълүмат формалаштыру,
шулай ук заказчы белән Федераль казначылык арасында мәгълүмат һәм
документлар алмашу Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән
тәртиптә гамәлгә ашырыла.
II. Контрактлар реестрына кертелгән мәгълүматның составы
2.1. Контрактлар реестрына "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин
итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт
системасы турында" 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 103 статьясындагы 2 өлешендә билгеләнгән түбәндәге мәгълүмат һәм
документлар кертелә (алга таба - Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы закон, мәгълүмат һәм документлар):
а) заказчының исеме;
б) финанслау чыганагы;
в) тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү ысулы;
г) тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү нәтиҗәләрен
чыгару датасы һәм контракт төзүнең нигезен раслый торган документның
(документларның) реквизитлары;
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д) контракт төзү датасы һәм номеры (булган очракта);
е) сатып алу объекты, контрактның бәясе (контрактны үтәүнең аерым
этабы), аванс күләмен (әгәр контрактта аванс түләү каралган булса),
контрактны үтәүнең һәр этабына карата тиешле этап бәясенең проценты
күләмендә аванс күләмен күрсәтеп (әгәр контрактта аны этаплап үтәү һәм аванс
түләү каралган булса), товар берәмлегенең, эш яисә хезмәт күрсәтүнең бәясе
турындагы мәгълүмат, контрактны (контрактны үтәүнең аерым этабы),
башкарылган контрактка карата булган илнең исеме яисә товар җитештерүче
турындагы мәгълүмат, шулай ук сатып алу объектларының башка
характеристикалары турындагы мәгълүмат;
е (1) сатып алу объекты дару препаратлары булса, һәр дару препаратына
карата өстәмә рәвештә дару чарасының исеме (халыкара патентлы, яисә
төркемләү, яисә химик һәм сәүдә атамалары), дару препаратының теркәү
таныклыгы номеры, дару препаратын йөртүченең яисә аның теркәү таныклыгы
хуҗасының исеме, дару препаратын җитештерүченең исеме, шулай ук дару
формасы, дозировка, икенчел (кулланучылар) төргәктә дару рәвешләре саны
күрсәтелә;
ж) исеме, фирма исеме (булган очракта) һәм булу урыны
(юридик зат өчен), физик зат турында мәгълүматтан тыш, тәэмин
итүченең (подрядчы, башкаручы өчен) һәм яшәү урыны (булган
очракта), тәэмин итүченең (подрядчы, башкаручы) почта адресы,
салым түләүченең (подрядчы, башкаручы) идентификация номеры
яисә тиешле чит ил дәүләте законнары нигезендә чит ил кешесе өчен
тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) салым түләүченең (подрядчы,
башкаручы) аналогы, физик зат турында мәгълүматтан тыш - мәдәни
кыйммәтләр, шул исәптән музей әйберләре һәм музей тупланмалары,
шулай ук сирәк кыйммәтле басмалар, архив документлар (аларның
күчермәләрен дә кертеп), дәүләт һәм башка мәдәни фондлар,
фотобиблик фондлары, архив фондлары һәм музей фондлары өчен
билгеләнгән
башка
төрле
нәфис
әһәмияткә
ия
булган
документларның идентификация номеры;
ж (1) товарның сыйфаты, эш, контракт буенча хезмәт күрсәтүләр һәм аны
тәкъдим итү вакыты турында мәгълүмат (булган очракта);
з) контрактның үзгәргән шартларын күрсәтеп, контрактны үзгәртү турында
мәгълүмат;
и) заказчының көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы
белән имзаланган төзелгән контракт ның күчермәсе;
заказчының көчәйтелгән электрон имзасы белән имзаланган
төзелгән контрактның күчермәсе;
һәм (1)) сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Законның
30 статьясындагы 6 өлешендә каралган шартларны үз эченә алган контрактның
мондый тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар) төзегән очракта, кече
эшмәкәрлек субъектлары, социаль юнәлештәге коммерциягә карамаган
оешмалар (подрядчылар, башкаручылар) белән шартнамәләр турында
мәгълүмат (исеме, фирма исеме (булган очракта), шулай ук үтәүченең
(субподрядчы) булу урыны, салым түләүченең идентификация номеры,
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контрактны төзү датасы һәм номеры (булган очракта), башкарма белән килешү
предметы һәм бәясе (субподрядчы) белән килешү төзелү очрагында);
һәм (2) сатып алулар өлкәсендә контроль орган тар афыннан
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Законның 93
статьясындагы 1 өлешенең 25 пункты нигезендә бердәнбер тәэмин
итүче (подрядчы, башкаручы) белән контракт төзүне килештерү
турында документның күчермәсе;
к) контрактның үтәлеше турындагы мәгълүмат (контрактны
үтәүнең аерым этабы), шул исәптән башкарылган йөкләмәләр бәясе
турындагы мәгълүмат (контрактны үтәүнең аерым этабы, контрактта
каралган йөкләмәләр контрактын тиешенчә үтәмәүгә бәйле рәвештә
неустоклар (штрафлар, пенялар) исәпләү турын да мәгълүмат, шулай
ук контракт белән каралган гарантияле очрак барлыкка килү һәм
товарның, эшнең, хезмәтнең сыйфаты гарантияләре буенча
йөкләмәләрне үтәү, куелган товарга, башкарылган эшкә яисә
күрсәтелгән хезмәтләргә экспертиза нәтиҗәләре буенча бәяләмә
(контрактны үтәүнең аерым этабына заказчы тарафыннан китерелгән
контрактның аерым этабына, товар тарафыннан куелган контрактны
үтәүгә, яисә башкарылган эксперт оешмаларының экспертлар
тарафыннан башкарылган эш яисә башкарылган хезмәт күрсәтүнең
аерым этабына экспертиза ясау өчен заказчы җәлеп ителгән
очракта);
л) контрактны өзү турында мәгълүмат, аны өзү нигезләрен күрсәтеп;
м) сатып алуларның идентификация коды;
н) кабул итү турында документ (куелган товарны кабул итү, башкарылган
эш, күрсәтелгән хезмәт турында карар кабул ителгән очракта);
о) 83 статьяның 2 өлешендәге 7 пунктында, 83.1 статьясындагы 2 өлешенең
3 пунктында һәм 93 статьясындагы 1 өлешенең 28 пунктында каралган табиб
комиссиясе карары;
п) контрактлар реестрын алып бару тәртибендә билгеләнгән башка
мәгълүмат һәм документлар (РФ Хөкүмәтенең 2013 елның 28 ноябрендәге 1084
номерлы карары).
III. Заказчыларга контрактлар турында белешмәләр бирү тәртибе
3.1. Контрактлар реестрын алып бару максатларында заказчы Татарстан
Республикасының дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларын тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә региональ мәгълүмат
системасыннан (алга таба - РИС) файдаланып, сатып алулар өлкәсендә Бердәм
мәгълүмат системасының рәсми сайтында белешмәләр бастырып чыгару өчен,
көннән алып 5 (биш) эш көне эчендә төзелә һәм җибәрә:
контрактны төзү - әлеге Кагыйдәләрнең 2.1 пунктындагы "а" - "ж(1)", "и",
"и(2)", "м" һәм "о" пунктчаларында күрсәтелгән мәгълүмат һәм документлар;
контрактны (контрактны үтәүнең аерым этабы) (контрактны
үтәүнең аерым этабы) (килешүне өзү), китерелгән товарны кабул
итү, күрсәтелгән хезмәтне башкару, гарантияле очрак һөҗүм итү,
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сыйфат ын гарантияләү буенча
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йөкләмәләрне үтәү (үтәмәү) - әлеге Кагыйдәләрнең 2.1 пунктындагы
"з", "к", "л" һәм "н" пунктчаларында күрсәтелгән мәгълүмат һәм
документлар.
контрактның шартлары нигезендә тәэмин итүче (подрядчы,
башкаручы) заказчыга әлеге Кагыйдәләрн ең 2.1 пунктындагы "и(1)"
пунктчасында күрсәтелгән мәгълүмат бирү.
3.2. Сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында контрактлар реестрына җибәрелә торган мәгълүмат
һәм документлар өчен Заказчы җаваплы.
IV. Контрактлар турында белешмәләр контрактлары реестрына кертү
4.1. Заказ бирүчеләр контракт төзегән көннән алып 5 (биш) эш көне эчендә
(контрактны үзгәртү, контрактны үтәү яки контрактны өзү), сатып алулар
өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында мәгълүматны һәм
документларны җибәрә. Муниципаль заказ бүлеге заказчы бастырган
мәгълүмат һәм контрактлар реестрына кертү өчен документлар өчен җаваплы
түгел.
4.2.
Контрактлар реестрына кертелергә тиешле мәгълүмат һәм
документлар электрон рәвештә җибәрелә һәм заказчы исеменнән эш итәргә
хокукы булган затның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән
имзалана.
4.3. Казначейство заказчыдан мәгълүмат һәм контрактлар реестрына
кертелергә тиешле документларны алган көннән алып 3 (өч) эш көне эчендә
әлеге сатып алуны гамәлгә ашыру өчен сатып алуларның идентификация
кодының һәм финанс белән тәэмин итү күләменең (контракт яисә аның
әһәмияте) аларда күрсәтелгән сатып алуларның идентификация кодына һәм
контрактта күрсәтелгән контрактның бәясе турындагы шартларга туры килүен
яисә муниципаль берәмлекләр органнары (алга таба - финанс органы) әлеге
сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы Законның 99
статьясындагы 7 өлеше нигезендә контрольдә тоту вәкаләтләре дәүләт
бюджеттан тыш фондлар белән идарә итү органнары, Федераль казначылык
органы тарафыннан тапшырылмаган булса, мондый мәгълүматка һәм
документларга карата дәлилләр булу хакында тикшерү үткәрә. Раслау дәүләт
бюджеттан тыш фондлар белән идарә итү органнары, финанс органы
тарафыннан Россия Федерациясе Финанс министрлыгы билгеләгән тәртиптә
гамәлгә ашырыла.
4.4. Казначейство заказчыдан мәгълүмат һәм документлар алган көннән
алып 3 (өч) эш көне эчендә, шул исәптән программа-аппарат чараларын
кулланып, тикшерә:
а) әлеге Кагыйдәләрнең 3.1 пунктында каралган мәгълүмат һәм
документлар булу;
б) әлеге Кагыйдәләрнең 1.6, 4.2 һәм 4.3 пунктлары нигезендә мәгълүмат
һәмPar85 документлар формалаштыру һәм җибәрү;
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2017 елның 13 апрелендәге 443 номерлы карары (2018 елның
30 декабрендәге 1755 номерлы редакциясендә) белән 4.4 пунктындагы "в" пунктчасының
гамәле, шулай ук тәкъдим ителгән мәгълүматтагы һәм документлардагы контрактны үтәү
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вакыты, товарның күләме, эшләр күләме һәм хезмәт күрсәтүләр күләме (булган очракта) һәм
үлчәү берәмлекләре турында мәгълүматларның һәм бер-береңә контрактны үтәү һәм өзү
турында мәгълүматларның тәкъдим ителгән мәгълүматтагы һәм документларындагы
күрсәткечләрнең каршылысызлыгын, шулай ук тиешле бюджет чараларын алучының бюджет
йөкләмәләрен исәпкә алуга кабул ителгән (исәпкә алынган) шартларны тикшерү өлешендә
2020 елның 1 гыйнварына кадәр туктатылды.

в) сатып алу объектының исеме, контрактны үтәү срогы, эшләр һәм хезмәт
күрсәтүләр күләме (булган очракта) һәм үлчәү берәмлеге), "е(1)" һәм "ж"
бүлекләрендә (юридик зат исеме, фамилиясе, атасының исеме (булган очракта)
күрсәтелгән мәгълүматка, салым түләүченең (подрядчы, башкаручы)
идентификация номеры яисә чит ил дәүләте законнары нигезендә чит ил кешесе
өчен тиешле салым түләүченең (подрядчы, башкаручы) идентификацион
номеры аналогы, "подрядчы, башкаручы), "з", "з", "к" һәм "к" 2.1 пунктының
идентификацион номеры аналогы, әлеге контракт шартларын үзгәрткән
Кагыйдәләр, әлеге объектның контракт пунктындагы үзгәрешләренә, әлеге
эшләрне тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) яисә чит ил кешесе өчен
билгеләнгән тәртиптә товарлар, товарлар, товарлар һәм товарлар табуны тәэмин
итү кагыйдәләренә туры китереп торучы, әлеге эшләрнең шартларын,
контрактның 2.1. Шул ук вакытта казначылык, финанс орган тапшырылган
мәгълүматтагы һәм бер-береңә бирелгән белешмәләрнең документларындагы
каршылыксызлыкны, шулай ук тиешле бюджет чараларын алучының исәпкә
алуга кабул ителгән (кабул ителгән) бюджет йөкләмәсе шартларын, контрактны
үзгәртү турында мәгълүмат - үзгәрә торган мәгълүматтан тыш, элек
контрактлар реестрында урнаштырылган мәгълүматны тапшырган очракта,
тикшерә.
4.5. Әлеге Кагыйдәләрнең 4.2 һәм 4.3 пунктларында каралган тикшерү
уңай нәтиҗәсендә казначылык реестр язмасын төзи, аңа контракт реестрына
кертелергә тиешле мәгълүмат һәм документлар кертелә.
4.6. Реестр язмасына уникаль номер бирелә, анда түбәндәгеләр бар:
реестр язмасын төзү елы;
заказчының идентификация коды;
һәр заказчы буенча календарь ел чикләрендә нумерация нигезендә эзлекле
рәвештә бирелгән реестр язмасының тәртип саны;
һәр мәгълүматка һәм документка реестр язмасында бирелә торган тәртип
саны эзлекле рәвештә реестр язмасы чикләрендә үтәли нумерация нигезендә
эзлекле рәвештә гамәлгә ашырыла.
Заказчылар кодларын бирү, куллану һәм үзгәртү, шулай ук реестр
язмасының уникаль номерын формалаштыру тәртибе Россия Федерациясе
Финанс министрлыгы тарафыннан билгеләнә.
4.7. Заказчы тарафыннан үзгәрешләр турында мәгълүмат һәм документлар
тапшырылган очракта, контрактның үтәлеше яисә казначылыкны өзү турында
документлар шундый мәгълүматны һәм документларга тиешле тәртип номерын
бирә һәм әлеге Кагыйдәләрнең 4.6 пунктында күрсәтелгән тәртиптә реестр
язмасын яңарта.
4.8. Заказчыдан тиешле мәгълүмат алынган көннән алып 3 (өч) эш көне
дәвамында реестр язмасы сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында әлеге Кагыйдәләрнең 4.12 һәм 4.13
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пунктларында каралган нигезләмәләр нигезендә урнаштырыла.
4.9. Казначейство реестрга реестр язмасын керткән (яңарткан) көннең 1
(бер) эш көне дәвамында контрактлар реестрына реестр язмасын кертү (яңарту)
турында заказчының электрон рәвештә әлеге Кагыйдәләрнең 1.6 пунктында
каралган тәртиптә реестр язмасының бирелгән уникаль номерын күрсәтеп,
контрактлар реестрына реестр язмасын кертү (яңарту) турында хәбәр итә.
4.10. Әлеге Кагыйдәләрнең 4.3 һәм 4.4 пунктларында каралган нәтиҗәнең
кире нәтиҗәсе булган очракта, тикшерүнең заказчы тәкъдим иткән мәгълүматы
һәм документлары контрактлар реестрына кертелми. Шул ук вакытта
казначылык заказчыдан контракт реестрына кертелергә тиешле мәгълүмат һәм
документлар алынган көннән алып 3 (өч) эш көне эчендә заказчыга электрон
рәвештә заказчыга ачыкланган туры килмәүләр исемлеге һәм (яисә)
белешмәләр һәм документлар контрактлар реестрына кертелмәгән
нигезләмәләр булган беркетмәне җибәрә.
4.11. Заказчы әлеге Кагыйдәләрнең 4.10 пунктында күрсәтелгән
беркетмәне алган көннән алып 1 (бер) эш көне эчендә ачыкланган туры
килмәүләрне юкка чыгара, кирәк булганда контракт реестрына кертелергә
тиешле тиешле мәгълүматны һәм документларны төзи, һәм әлеге
Кагыйдәләрнең 1.6, 3.1 һәм 4.2 пунктлары нигезендә сатып алулар өлкәсендә
Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында белешмәләр бастырып
чыгару өчен РИС, ЕИС кулланып эшләнгән мәгълүматны һәм документларны
җибәрә;
4.12. Казначылык реестр язмасының уникаль номеры бирелгән яисә
яңартылган вакыттан алып аны контрактлар реестрына кертүне тәэмин итә.
4.13. Контрактлар реестрында урнаштырыла торган реестр язмалары
казначылыкның көчәйтелгән квалификацияле электрон имзасы белән имз
Кушымта № 5
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Татарстан Республикасы
Ютазы муниципаль районы
Башкарма комитетының
карарына
2020 елның " 19 "
10
№811
"Контракт идарәчесен билгеләү турын да"
Боерык
№_____
"___"_________20__ел
Сатып алулар башкару өчен җаваплы затны
(контракт идарәчесен) билгеләү
турында
Үз ихтыяҗлары өчен сатып алулар башкарганда _________
эшчәнлеген оештыру максатларында, “Дәүләт һәм муниципаль
ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу
өлкәсендә контракт системасы турында” 2013 елның 05 апрелендәге
44-ФЗ номерлы Федераль законның 38 статьясы нигезендә боерам:
1.
Контракт идарәчесе итеп билгеләргә (белгеч вазыйфасын язып
куярга, Ф.И.А.и., квалификация күтәрү турында таныклык
реквизитларын (таныклык биргән белем бирү учреждениесенең
номерын,
теркәү
номерын,
бирелү
датасын
һәм
исемен
күрсәтергә)_____________________________________
2.
Контракт идарәчесе булмаган вакытта (командировка, о тпуск,
вакытлыча эшкә яраксызлык һ.б.) аның функцияләрен һәм
вәкаләтләрен эш бирүче тарафыннан билгеләнгән башка контракт
идарәчесе башкара.
3.
Контрактлы идарәченең бурычларын һәм җаваплылыгын үтәү
контракт идарәчесенең функциональ бурычлары нигезендә бил геләнә
(боерыкка 1 нче кушымта).
4.
Приказ 202__елның ____нан үз көченә керә.
5.
Боерыкның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемә алам.
Җитәкче
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Боерыкка 1 нче кушымта
№ ______ "______ "_____"
20____ел
КОНТРАКТ ИДАРӘЧЕСЕНЕҢ ФУНЦИОНАЛЬ БУРЫЧЛАРЫ
ҺӘМ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге функциональ бурычлар Россия Федерациясе Хезмәт
кодексы нигезләмәләре, «Дәүләти һәм муниципаль ихтыяҗларны
тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт кү рсәтүләр сатып алу
өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге
44-ФЗ номерлы Федераль закон һәм башка норматив хокукый актлар
нигезендә эшләнгән.
1.2. Әлеге функциональ бурычлар контракт идарәчесенең вазыйфаи
бурычларын, хокукларын һәм җаваплылыгын билгели.
1.3. Контракт идарәчесе вазыйфасына сатып алулар өлкәсендә
югары белеме булган яисә өстәмә һөнәри белемле зат билгеләнә.
1.4. Контракт идарәчесе Учреждение буенча боерык нигезендә
билгеләп куела һәм үз вазыйфасыннан азат ителә.
1.5. Контракт идарәчесе түбәндәгеләрне белергә тиеш:
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып алуларның
гомуми принципларын, төшенчәләрен һәм системасын;
гамәлдәге законнарны һәм дәүләт хакимияте органнарының
муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар кайтартуга , эшләр башкаруга,
хезмәтләр күрсәтүгә сатып алулар оештыру һәм уздыру турындагы
актларын;
муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алуларны гамәлгә ашыруга
бәйле региональ норматив хокукый актларны;
Россия Федерациясенең монополиягә каршы законнарын;
муниципаль
ихтыяҗлар
өчен
сатып
алулар
башкару
процедурасын;
сатып алуларны планлаштыруны;
сатып алулар өлкәсендә нормалаштыруны;
контрактның
башлангыч
(максималь)
бәясен
билгеләү
ысулларын;
тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләү ысулларын;
контрактны төзү, үтәү, үзгәртү һәм өзү тәртибен;
контрактларның структурасын һәм үзенчәлекләрен;
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу үзенчәлекләрен;
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып алуларны
гамәлгә ашыруның нәтиҗәлелеген;
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен сатып
алулар өлкәсендә Россия Федерациясе законнарының үтәлешен
тикшереп торуны;
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сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарын һәм башка норматив хокукый актларны
бозган өчен җаваплылыкны;
сатып
алуларда
катнашучыларның
хокукларын
һәм
мәнфәгатьләрен яклауны тәэмин итүне, шикаять бирү процедурасын;
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алуларны
мәгълүмати тәэмин итүне;
хезмәт законнары нигезләрен;
хезмәтне саклау кагыйдәләрен һәм нормаларын;
эчке хезмәт тәртибе кагыйдәләрен.
2.
Контракт идарәчесенең бурычлары һәм җаваплылыгы
2.1. Контракт
идарәчесе
түбәндәге
функцияләрне
һәм
вәкаләтләрне гамәлгә ашыра:
2.1.1.
план-график эшли, план-графикка кертү өчен үзгәрешләр
әзерләүне гамәлгә ашыра, урнаштыру сроклары нигезендә, сатып
алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында,
РИСтан файдаланып, мондый планны раслаган яисә үзгәрткән
көннән алып 3 (өч) эш көне дәвамында план - графикны яисә аның
үзгәрүен урнаштыра;
2.1.2.
план-графикны
раслауны
оештыра
һәм
кертелгән
мәгълүмат өчен җаваплылык тота;
2.1.3.
техник биремне - сатып алуны гамәлгә ашыру өчен сатып
алу объекты тасвирламасын әзерли;
2.1.4.
контрактның башлангыч (максималь) бәясен, шулай ук
сатып алуларның план-графигын формалаштырганда бердәнбер
тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) белән төзелә торган бәяне
билгели;
2.1.5.
сатып алуны гамәлгә ашыру өчен муниципаль контракт
проектын эшли;
2.1.6.
тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләүгә заявка әзерләгәндә, тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү ысулын сайлый;
2.1.7.
сатып алуларның план-графигын формалаштырганда һәм
сатып алуны гамәлгә ашыру өчен 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ
номерлы Федераль законда каралган методл арны кулланып,
башлангыч (максималь) бәяне билгели;
2.1.8.
сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының
рәсми сайтында сатып алулар турында хәбәрләр, сатып алулар һәм
контрактлар проектлары турындагы документлар урнаштыру, тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләүдә
катнашуга чакырулар әзерләү һәм җибәрү өчен Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында урнаштыру өчен муниципаль заказ
буенча секторга заявка бирә;
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2.1.9.
муниципаль заказ буенча секторга тапшырылган тәэмин
итүчеләрне (подрядчыларны, эш башкаручыларны) билгеләүгә
заявкалар буенча кимчелекләрне бетерә;
2.1.10.
тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, эш башкаручыларны)
билгеләү өчен сатып алуларны гамәлгә ашыруга заявкаларның
бюджет йөкләмәләре лимитлары булуны килештерә;
2.1.11.
законнар нигезендә сатып алуда катнашучыларга карата
таләпләрне билгели;
2.1.12.
җинаять-үтәтү
системасы
учреждениеләре
һәм
предприятиеләре, инвалидлар оешмалары өчен өстенлекләр бирә һәм
сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә алар тәкъдим итә
торган контракт бәясенә карата аларның күләме;
2.1.13.
сатып алулар өлкәсендәге законнар таләпләрен исәпкә
алып, кече эшкуарлык субъектларыннан, социаль юнәлешле
коммерциягә карамаган оешмалардан сатып алулар үткәрү
зарурлыгын билгели;
2.1.14.
сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә чит
дәүләттән яисә чит дәүләтләр төркеменнән башкарыла торган
товарларны, чит илләр төркемнәренә кертүнең шартлары, тыюлары
һәм чикләүләре турында мәгълүматны, әлеге шартлар, тыюлар һәм
чикләүләр заказчы тарафыннан 2013 елның 05 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә билгеләнгән
очракта, чит затлар тарафыннан башкарылган эшләр, хезмәтләр
турында мәгълүматны күрсәтә;
2.1.15.
сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә тәэмин
итүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләүдә
катнашуга заявканы тәэмин итү таләбен билгели;
2.1.16.
сатып алулар өлкәсендәге законнар нигезендә контракт
үтәлешен тәэмин итүгә карата күләмне, бирү тәртибен һәм
таләпләрне билгели;
2.1.17.
сатып алу турында техник бирем буенча я зма рәвештә
аңлатмалар әзерли. Әлеге мәгълүмат сатып алуда катнашучының
гарызнамәсе кергән вакыттан алып 1 (бер) эш көне дәвамында
муниципаль заказ буенча секторга басма рәвештә һәм электрон
чыганакта җибәрелә;
2.1.18.
тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны ) билгеләү
процедурасын гамәлдән чыгару турында карар кабул ителгән
очракта, муниципаль заказ буенча секторга сатып алулар өлкәсендә
контракт системасы турындагы законнарда билгеләнгән тәртиптә
һәм срокларда тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләүне юкка чыгару турында мөрәҗәгать җибәрә.
2.1.19.
сатып алу шартларын үзгәртү турында карар кабул ителгән
очракта, секторга муниципаль заказ буенча, кертелгән үзгәрешләр
белән сатып алу турында хәбәр итүне һәм документацияне сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнарда
билгеләнгән тәртиптә һәм срокларда җибәрә.
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2.1.20.
сатып алу турындагы документларда контрактны үтәүне
тәэмин итү сыйфатында акчалар кертү турында таләп куелган
очракта, контрактны үтәүне тәэмин итү сыйфатында кергән
акчаларны кире кайтара;
2.1.21.
экспертларны, эксперт оешмаларын җәлеп итә;
2.1.22.
документаль рәсмиләштерелгән хисапта тәэмин итүчене
(подрядчыны,
башкаручыны)
билгеләүнең
башка
ысулларын
куллануның мөмкин булмавы яисә максатсызлыгын, шулай ук
контракт бәясен һәм контракт төзү өчен бердәнбер тәэмин итүчедән
(подрядчыдан, башкаручыдан) сатып алу башкарылган очракта
контрактның башка әһәмиятле шартларын нигезли;
2.1.23.
сатып алуларда җиңүчеләргә контрактлар проектларын
җибәрүне һәм контрактлар төзүне тәэмин итә;
2.1.24. Тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны)
билгеләү нәтиҗәләренә шикаять бирү турындагы эшләрне карауда
катнаша һәм дәгъва-иск эше башкару өчен материаллар әзерли;
6) сатып алуларны планлаштыру стадиясендә кирәк булган очракта
тәэмин
итүчеләр
(подрядчылар,
башкаручылар)
белән
консультацияләр оештыралар һәм тиешле товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр базарларында конкурентлы мохит торышын билгеләү,
дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен иң яхшы
технологияләрне һәм башка карарларны би лгеләү максатларында
мондый консультацияләрдә катнашалар;
2.1.26. сатып алуларда катнашучылар арасында мәнфәгатьләр
конфликты булмауны, шулай ук икътисад өлкәсендәге җинаятьләр
өчен хөкем ителүне тикшерә, анда катнашучы офшор оешмасы
түгелме, юридик зат РФ КоАП 19.28 маддәсе буенча административ
җаваплылыкка тартылмаганмы;
2.1.27. "Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турында" 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль
законда каралган башка вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.
3.
Контрактны үтәгәндә, үзгәрткәндә, өзгәндә:
3.1.1.
Китерелгән
товарны,
башкарылган
эшне
(аның
нәтиҗәләрен) кабул итүне, күрсәтелгән хезмәтне, шулай ук товар
китерүнең, эш башкаруның, хезмәтләр күрсәтүнең ае рым этапларын
тәэмин итә;
3.1.2.
«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ номерлы Федераль
законның 93 статьясындагы 4 п. яисә 5 ч. п. нигезендә шартнамәләр
төзү.
3.1.3.
Контрактлар
шартлары
нигезендә
муниципаль
контрактларның үтәлешен тикшереп торуны гамәлгә ашыралар.
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3.1.4.
Үткәрелгән
торглар
нәтиҗәләре
буенча
төзелгән
контрактлар реестрын алып бару турында мәгълүматны, контрактлар
реестры нигезендә, контракт төзелгәнннән соң, 3 (өч) эш көненнән
дә соңга калмыйча, бердәнбер тәэмин итүчеләр белән контрактлар
реестрын алып бару турында мәгълүмат бирә.
3.1.5.
Сатып алулар секторына кече күләмл е сатып алу турында
мәгълүматны квартал саен кече күләмл е сатып алулар турында хисап
кварталыннан соң килүче айның 3 числосына кадәр бирә.
3.1.6.
Үткәрелгән
торглар
нәтиҗәләре
буенча
төзелгән
контрактлар реестрын алып баруны гамәлгә ашыра.
3.1.7.
Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы
законнарда күрсәтелгән срокларда төзелгән контрактлар турында
белешмәләрне
сатып
алулар
өлкәсендә
Бердәм
мәгълүмат
системасының рәсми сайтында бастырып чыгаруга җибәрә. Сатып
алулар өлкәсендә контракт системасы турындагы законнар нигезендә
контракт шартларына үзгәрешләр кертелгән очракта, сатып алулар
өлкәсендә Бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында
бастырып чыгаруга сатып алулар өлкәсендә контракт системасы
турындагы законнарда каралган һәм контракт шартларына
үзгәрешләр кертелгән мәгълүматны сатып алулар өлкәсен дә
контракт системасы турындагы законнарда күрсәтелгән срокларда
җибәрә. Контрактны үтәү, контрактны өзү, куелган товарны кабул
итү, башкарылган эш, күрсәтелгән хезмәтләр турындагы мәгълүмат
шулай ук сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында
законнар белән күрсәтелгән срокларда сатып алулар өлкәсендә
бердәм мәгълүмат системасының рәсми сайтында басылуга
җибәрелә.
3.1.8.
Китерелгән товар, башкарылган эш (аның нәтиҗәләре),
күрсәтелгән хезмәт өчен түләүне, шулай ук контрактны үтәүнең
аерым этапларына түләүне оештыра;
3.1.9.
Контрактны үзгәрткәндә, өзгәндә тәэмин итүче (подрядчы,
башкаручы) белән хезмәттәшлек итә, җаваплылык чараларын
куллана, шул исәптән тәэмин итүчегә (подрядчыга, эш башкаручыга)
контрактта каралган йөкләмәләрне (шул исәптән гарантияле
йөкләмәләрне)
үтәмәгән
очракта
(подрядчы,
башкаручы)
неустойкалар (штрафлар, пенялар) түләү таләбен җибәрә, шулай ук
контрактта каралган йөкләмәләрне үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән
башка очракларда башка гамәлләр кыла;
3.1.10.
Куелган
товарга,
башкарылга н
эшкә,
күрсәтелгән
хезмәтләргә экспертиза уздыруны оештыра, экспертларны, эксперт
оешмаларын җәлеп итә;
3.1.11.
Кирәк булган очракта, китерелгән товарны, башкарылган
эшне яисә күрсәтелгән хезмәтне, контрактны үтәүнең аерым этабы
нәтиҗәләрен кабул итү өчен биш кешедән дә ким булмаган кабул итү
комиссиясе төзүне тәэмин итә;
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3.1.12.
Контрактны, шулай ук китерелгән товарны, башкарылган
эшне яисә күрсәтелгән хезмәтне аерым этап нәтиҗәләрен кабул итү
турында документ әзерли;
3.1.13.
Ел йомгаклары буенча кече эшкуарлык субъектларыннан,
социаль юнәлешле коммерциячел булмаган оешмалардан сатып
алулар күләме турында хисап төзи һәм хисап елыннан соң килүче
елның 1 апреленә кадәр сатып алулар өлкәсендә Бердәм мәгълүмат
системасының рәсми сайтында урнаштыра.
3.1.14.
Контракт
системасы
турындагы
Законда
каралган
очракларда банк гарантиясе буенча акчалар түләүне оештыруны
гамәлгә ашыра.
3.1.15. Контрактларны, гарантияле йөкләмәләрне үтәүне тәэмин итү
сыйфатында кертелгән акчаларны кире кайтаруны оештыруны
гамәлгә ашыра.
3.1.16. Тәэмин итүче (подрядчы, башкаручы) контрактның
шартларын бозган очракта, җаваплылык чараларын куллану һәм
башка гамәлләр кылу, шул исәптән РНПка кертүне оештыра.
3.1.17. Заказчының гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү
һәм претензия эшен башкару, мондый эшләрне карауда катнашу
турындагы эшләрне карау өчен материаллар әзерли.
3.1.18. План-графикларның эчтәлегенә карата таләпләрне бозган
өчен, законнарда билгеләнгән һәм план -графикларны урнаштыру
срокларын бозган өчен, контрактның башлангыч (б ашкаручыларны,
башкаручыларны)
бәяләрен
билгеләү
ысулы,
контрактның
башлангыч (максималь) бәясен нигезләү, шул исәптән контрактның
башлангыч
(максималь)
бәясен
нигезләүдә
күрсәтелгән
белешмәләрне кулланган өчен, сатып алу объектын тасвирлаган
(функциональ,
техник
һәм
сыйфатлы
характеристикалар,
эксплуатация характеристикалары), сатып алуда катнашучыларга
таләпләр, муниципаль контракт проекты, төзелгән контрактлар
турында
белешмәләр
(үтәү
һәм
өзү),
социаль
юнәлешле
коммерциячел булмаган оешмалардан сатып алу лар күләме
турындагы хисапны күләме хакындагы белешмәләр карап тоткан һәм
аларны бозган өчен җаваплы була.
4.
Контрактлы идарәче функциональ бурычларда каралган
башка вәкаләтләрне башкара, шул исәптән:
4.1. Сатып алуларны үзәкләштергәндә, контракт идарәчес е әлеге
боерыкта каралган һәм тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү вәкаләтләрен гамәлгә ашыра торган
тиешле вәкаләтле органга тапшырылмаган вәкаләтләрне гамәлгә
ашыра. Шул ук вакытта контракт идарәчесе үзе башкара торган
вәкаләтләр чикләрендә җаваплы була.
4.2. Контракт идарәчесе үз компетенциясе чикләрендә заказчының
башка структур бүлекчәләре белән үзара хезмәттәшлекне гамәлгә
ашыра, шулай ук заказчының эчке документларында каралган башка
вәкаләтләрне гамәлгә ашыра.
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4.3. Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗлар өчен сатып алулар
өлкәсендә контракт системасы турындагы РФ законнарын үтәү
мәсьәләсен карауда катнаша, Татарстан Республикасы буенча УФАС
ка шикаятьләр һәм тәэмин итүчеләр (подрядчылар, башкаручылар)
мөрәҗәгатьләрен, контроль һәм суд о рганнарын сатып алуларга
карата карау буенча аңлатмалар бирә.
4.4. Контракт идарәчесе җавап тота:
4.4.1.
Әлеге регламентта каралган үз вазыйфаи бурычларын
үтәмәгән яисә тиешенчә үтәмәгән өчен.
4.5.2.
«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алулар өлкәсендә
контракт системасы турында» 2013 елның 05 апрелендәге 44 -ФЗ
номерлы Федераль законны, әлеге законда каралган башка норматив
хокукый актларны бозган өчен - Россия Федерациясе законнары
нигезендә дисциплинар, гражданлык-хокукый, административ,
җинаять җаваплылыгына ия.
боерык белән таныштым:___________________________/ФИА.и.
"____" _______________202_ ел
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