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КАРАР

№494

Татарстан
Республикасы
«Лениногорск
муниципаль районы» муниципаль берәмлеге өчен
электрон рәвештә үткәрелә торган конкурслар,
аукционнар, котировкалар запрослары һәм
тәкъдимнәр
запрослары
уздырганда
җиткерүчеләрне
(подрядчыларны,
башкаручыларны) билгеләү өчен товарлар,
эшләр, хезмәтләр сатып алуларны гамәлгә
ашыру буенча Бердәм комиссия составын раслау
турында

«Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр,
хезмәтләр сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында» 2013 елның 05
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә бюджет һәм бюджеттан тыш
чараларны нәтиҗәле файдалану, намуслы конкуренцияне үстерү, муниципаль
ихтыяҗлар өчен заказлар урнаштырганда хәбәрдарлыкны һәм үтәкүренмәлелекне
тәэмин итү максатларында «Лениногр муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
Башкарма комитеты КАРАР БИРӘ:
1. Тәкъдим ителгәнне расларга:
Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге өчен электрон формада үткәрелә торган конкурслар, аукционнар,
котировкалар һәм тәкъдимнәр запрослары уздырганда товарлар, эшләр, хезмәтләр
сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турында НИГЕЗЛӘМӘ (1 нче
кушымта);
Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль
берәмлеге өчен электрон формада үткәрелә торган конкурслар, аукционнар,
котировкалар соратып алулар һәм тәкъдимнәр соратып алулар уздырганда

Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү өчен товарлар,
эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия
составы (2 нче кушымта).
2.«Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма
комитетының икътисад бүлеген вәкаләтле орган итеп билгеләргә:
муниципаль заказчылар өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып
алуны гамәлгә ашыру;
вәкаләтле орган исеменнән эш итәргә хокуклы затның электрон-санлы имзасы
белән имзаланган электрон мәйданчык операторына, муниципаль заказчы
тарафыннан имзаланган контрактның күчермәләре.
3.Татарстан
Республикасы
Финанс
министрлыгының
Казначылык
департаментының Лениногорск муниципаль районы буенча территориаль бүлегенә
«Сатып алулар белән идарә итү» мәгълүмати системасының электрон штампы
булган очракта, муниципаль контрактлар яисә башка граждан-хокукый килешүләр
өчен түләүне, аларны Лениногорск муниципаль районының муниципаль контрактлар
реестрына һәм сатып алулар реестрына кертү турында тамга белән башкарырга
тәкъдим итәргә.
4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль
районының рәсми сайтында урнаштырырга һәм рәсми публикаторда бастырырга.
5.Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны «Лениногорск муниципаль
районы» муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча
беренче урынбасарына йөкләргә.

Җитәкче
И.Р.Хәйбрахманов
5-44-72

З.Г.Михайлова

1нче кушымта
«Лениногорск муниципаль
районы» Башкарма
комитетының 2021 елның
21 маендагы 494 номерлы
карары белән расланган
Татарстан Республикасы «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге
өчен электрон формада үткәрелә торган конкурслар, аукционнар, котировкалар һәм
тәкъдимнәр запрослары уздырганда товарлар, эшләр, хезмәтләр сатып алуны
гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия турында НИГЕЗЛӘМӘ
1. Гомуми нигезләмәләр
1.1. Әлеге нигезләмә 2013 елның 5 апрелендәге Федераль закон нигезендә
эшләнгән. №44-ФЗ» Дәүләт һәм муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен
товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алу өлкәсендә контракт системасы
турында " һәм Татарстан Республикасы Лениногорск муниципаль районы
заказчылары ихтыяҗлары өчен электрон формада үткәрелә торган тәкъдимнәр,
аукционнар, котировкалар соратып алулар үткәргәндә товарлар, эшләр, хезмәт
күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия төзү максатларын,
составын, функцияләрен һәм эш тәртибен билгели.
1.2. Бердәм комиссия үз эшчәнлеген тормышка ашырганда Россия Федерациясе
Конституциясе, Россия Федерациясе Граждан кодексы, Россия Федерациясе Бюджет
кодексы, «Конкуренцияне яклау турында» 2006 елның 26 июлендәге 135-ФЗ
номерлы Закон (алга таба – Конкуренцияне яклау турында Закон), 2013 елның 5
апрелендәге Федераль закон белән эш итәргә тиеш. №44-ФЗ " Дәүләт һәм
муниципаль ихтыяҗларны тәэмин итү өчен товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
сатып алу өлкәсендә контракт системасы турында» (алга таба-44-ФЗ номерлы
Федераль закон), башка федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,
Россия Федерациясе Президенты һәм Хөкүмәте, Татарстан Республикасы
Президенты һәм Министрлар Кабинеты норматив хокукый актлары, норматив
хокукый актлар
1.3. Төп төшенчәләр:
- тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү-заказчылар тарафыннан №
44-ФЗ законда билгеләнгән тәртиптә гамәлгә ашырыла торган гамәлләр җыелмасы,
товарны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алуны гамәлгә ашыру турында хәбәр
урнаштырудан башлап яисә товарны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүдә
катнашырга чакыру җибәрүдән башлап һәм контрактны төзү белән тәмамлана
торган гамәлләр җыелмасы.;
– сатып алуда катнашучы – теләсә кайсы юридик зат, аның оештыру-хокукый
формасына, милек рәвешенә, капиталның урнашу урынына һәм барлыкка килү
урынына бәйсез рәвештә, теркәү урыны-РФ Салым кодексының 284 статьясындагы 3
пунктының 1 пунктчасы нигезендә расланган Салым салуның ташламалы салым
режимын тәкъдим итүче һәм (яисә) юридик затларга карата финанс операцияләре
(офшор зоналар) вакытында мәгълүмат ачуны һәм бирүне күздә тотмый торган
дәүләт яисә территориядән тыш, теркәлү урыны-дәүләт яисә территория, яки теләсә
кайсы физик зат, шул исәптән шәхси эшмәкәр сыйфатында теркәлгән;
– электрон формада ачык конкурс – конкурс, анда сатып алу турында мәгълүмат
заказчы тарафыннан чикләнмәгән даирәгә затлар тарафыннан Бердәм мәгълүмат
системасында ачык конкурс үткәрү турында хәбәрнамәне электрон формада һәм

конкурс документациясен урнаштыру юлы белән хәбәр ителә һәм сатып алуларда
катнашучыларга карата бердәм таләпләр куела;
– сатып алу турында мәгълүмат заказчы чикләнмәгән даирәгә мондый конкурсны
һәм конкурс документларын бердәм мәгълүмат системасында урнаштыру юлы
белән хәбәр ителә торган электрон формада катнашу чикләнгән конкурс – бәйге,
аны үткәргәндә заказчы чикләнмәгән затлар даирәсенә мондый конкурсны һәм
конкурс документларын бердәм мәгълүмат системасында урнаштыру юлы белән
хәбәр итә, сатып алуларда катнашучыларга карата бердәм таләпләр һәм өстәмә
таләпләр куела, мондый конкурсның җиңүчесе сатып алуларда катнашучыларга
куелган бердәм таләпләргә һәм өстәмә таләпләргә туры килә торган сатып
алуларда катнашучылар арасыннан билгеләнә.;
– электрон формада ике этаплы конкурс – сатып алу турында мәгълүмат заказчы
тарафыннан чикләнмәгән затлар даирәсенә мондый конкурсны һәм конкурс
документларын бердәм мәгълүмат системасында урнаштыру юлы белән хәбәр
ителә торган конкурс, сатып алу катнашучыларына бердәм таләпләр яисә өстәмә
таләпләр куела һәм мондый конкурсның ике этабын уздыруда катнашкан (шул
исәптән өстәмә таләпләргә туры килә торган) һәм мондый бәйгенең икенче этабы
нәтиҗәләре буенча контрактны үтәүнең иң яхшы шартларын тәкъдим иткән сатып
алуларда катнашучы җиңүче дип таныла.;
– электрон формада (электрон аукцион) – аукцион, анда заказчы тарафыннан
чикләнмәгән даирәгә заказчы тарафыннан мондый аукционны үткәрү турында
хәбәрнамәне һәм аның турында документларны бердәм мәгълүмат системасында
урнаштыру юлы белән хәбәр ителә, сатып алуларда катнашучыларга карата бердәм
таләпләр һәм өстәмә таләпләр куела, мондый аукционны үткәрү Оператор
тарафыннан электрон мәйданчыкта тәэмин ителә.;
– котировкаларны электрон формада соратып алу-тәэминатчыны (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү ысулы, анда сатып алу турында мәгълүмат бердәм
мәгълүмат системасында котировкалар соратып алуны үткәрү турында электрон
формада хәбәр урнаштыру юлы белән чикләнмәгән затлар даирәсенә хәбәр ителә,
мондый сорауның җиңүчесе дип контрактның иң түбән бәясен, товарның, эшнең,
хезмәт күрсәтүнең иң аз суммасын тәкъдим иткән сатып алу катнашучысы таныла
һәм электрон формада котировкалар соратып алу турында хәбәрнамәдә
билгеләнгән таләпләргә туры килә.;
– тәкъдимнәр соратып алу – тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү
ысулы, анда сатып алу турында мәгълүмат заказчы тарафыннан чикләнмәгән
даирәгә затлар тарафыннан Бердәм мәгълүмат системасында тәкъдимнәр соратып
алу үткәрү турында хәбәр һәм документларны электрон формада урнаштыру юлы
белән хәбәр ителә һәм мондый таләпнең җиңүчесе дип, заказчы тарафыннан
товарга, эшкә һәм хезмәт күрсәтүгә билгеләнгән таләпләргә иң яхшы туры килә
торган соңгы тәкъдим җибәргән Сатып алу катнашучысы таныла.;
– ябык конкурс-конкурс, анда сатып алу турында мәгълүмат заказчы тарафыннан
чикләнгән затлар даирәсенә җибәрелә, № 44-ФЗ законда каралган таләпләргә туры
килә торган һәм 44-ФЗ номерлы Федераль законның 84 статьясындагы 2 өлешендә
каралган очракларда мондый конкурс предметы булып торган товар белән тәэмин
итүгә, эшләр башкаруга яки хезмәт күрсәтүгә сәләтле һәм мондый конкурсның
җиңүчесе дип, контрактны үтәүнең иң яхшы шартларын тәкъдим иткән катнашучы
таныла.;
– катнашу чикле булган ябык конкурс-конкурс – анда заказчы тарафыннан сатып алу
турында мәгълүмат № 44-ФЗ законда каралган таләпләргә җавап бирүче чикләнгән
затлар даирәсенә җибәрелә һәм ябык конкурс предметы булып торучы, катнашуы
чикле булган, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 84 статьясындагы 2 өлешендә
каралган очракларда, товар китерү, эшләр башкару яки хезмәт күрсәтүне гамәлгә

ашырырга сәләтле һәм мондый бәйгенең җиңүчесе дип, квалификация алды сайлап
алуны узган һәм мондый конкурс нәтиҗәләре буенча контрактны үтәүнең иң яхшы
шартларын тәкъдим иткән катнашучы таныла. ;
– ябык ике этаплы конкурс-конкурс, анда мондый конкурсны үткәрү турында
мәгълүмат һәм Конкурс документлары заказчы тарафыннан № 44-ФЗ законда
каралган таләпләргә туры килә торган чикләнгән затлар даирәсенә җибәрелә һәм
мондый конкурс предметы булып торучы товар белән тәэмин итүгә, эшләр
башкаруга яки хезмәтләр күрсәтүгә, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 84
статьясындагы 2 өлешендә каралган очракларда, мондый конкурсның җиңүчесе дип
мондый конкурсның икенче этабы нәтиҗәләре буенча контрактны үтәүнең иң яхшы
шартларын тәкъдим иткән катнашучы таныла.;
– ябык аукцион – тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләүнең
ябык ысулы, анда мондый аукционның җиңүчесе дип контрактның иң түбән бәясен,
товар, эш, хезмәт күрсәтү берәмлекләренең иң аз бәясен тәкъдим иткән ябык
аукционда катнашучы таныла.;
– электрон мәйданчык – 44-ФЗ номерлы Федераль законның 24.1
статьясындагы 2 өлешенең 1 һәм 2 пунктлары нигезендә билгеләнгән таләпләргә
туры килә торган "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге сайт, анда
электрон
формада
Тәэминатчыларны
(подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләүнең конкурент ысуллары үткәрелә торган таләпләргә туры килә торган
(Тәэминатчыларны
(подрядчыларны,
башкаручыларны)
билгеләүнең
ябык
ысулларыннан тыш), шулай ук әлеге Федераль законның 93 статьясындагы 12
өлешендә каралган суммага бердәнбер тәэминатчыдан товар сатып алу;
– электрон мәйданчык операторы – устав капиталында чит ил гражданнарына,
гражданлыгы булмаган затларга, чит ил юридик затларына электрон мәйданчыкка ия
булган, шул исәптән программа-аппарат чаралары белән идарә итү өчен кирәкле
булган, аның эшләвен тәэмин итә торган, шулай ук 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 24.1 статьясындагы 2 өлешенең 1 һәм 2 пунктлары нигезендә билгеләнгән
таләпләргә туры килә торган һәм хөкүмәт тарафыннан расланган электрон
мәйданчыклар операторлары исемлегенә кертелгән шәхси хуҗалык җәмгыяте.;
– 44-ФЗ номерлы Федераль законның 24.1 статьясындагы 2 өлешенең 1 һәм 3
пунктлары нигезендә билгеләнгән мәгълүмати система таләпләренә туры килә
торган махсуслаштырылган электрон мәйданчык, ул якланган элемтә каналларын
кулланып гамәлгә ашырыла һәм электрон формада Тәэминатчыларны
(подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүнең ябык конкурент ысуллары
үткәрелә.;
- махсус электрон мәйданчык операторы-махсус электрон мәйданчыкка ия
булган, шул исәптән аның эшләү өчен кирәкле программа-аппарат чаралары булган
россия юридик заты, аның эшләвен тәэмин итә, шулай ук 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 24.1 статьясындагы 2 өлешенең 1 һәм 3 пунктлары нигезендә билгеләнгән
таләпләргә туры килә һәм Хөкүмәт раслаган махсус электрон мәйданчыклар
операторлары исемлегенә кертелгән.
1.3. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
процедуралары " Лениногорск муниципаль районы «муниципаль берәмлеге
Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан үткәрелә.
1.4. Заказ бирүче контракт нигезендә тәэминатчыны (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү буенча аерым функцияләрне башкару өчен, шул исәптән
сатып алу турындагы документларны эшләү, бердәм мәгълүмат системасында һәм
электрон мәйданда мәгълүмат һәм электрон документлар урнаштыру, ябык ысуллар
белән тәэмин итүчеләрне (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләүдә,
тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү белән бәйле башка
функцияләрне башкару өчен, махсуслаштырылган оешманы җәлеп итәргә хокуклы.

Шул ук вакытта сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча комиссия төзү, контрактның
башлангыч (максималь) бәясен, товар берәмлегенең башлангыч бәясен, Эш, хезмәт
күрсәтүләрнең башлангыч суммасын, күрсәтелгән берәмлекләрнең, предметның һәм
контрактның башка мөһим шартларын билгеләү, контракт проектын раслау, сатып
алу турында документация проектын раслау һәм контрактны имзалау заказчы
тарафыннан гамәлгә ашырыла.
1.5. Үз вәкаләтләрен гамәлгә ашыру барышында Бердәм комиссия контракт
хезмәте (контракт идарәчесе) заказчы һәм махсус оешма (заказчы аны әлеге
Нигезләмәдә билгеләнгән тәртиптә җәлеп иткән очракта) белән хезмәттәшлек итә.
1.6. Бердәм комиссия рәисе булмаганда, аның вазыйфаларын рәис
урынбасары башкара.
2. Бердәм комиссия төзү максатлары һәм эш принциплары
2.1. Бердәм комиссия үткәрү максатларында төзелә:
конкурслар: электрон формада ачык конкурс, электрон формада катнашу
чикләнгән конкурс, электрон формада ике этаплы конкурс, ябык конкурс, катнашу
чикләнгән ябык конкурс, ике этаплы ябык конкурс, ябык конкурс, ябык ике этаплы
ябык конкурс;
аукцион үткәрү: электрон формада аукцион, ябык аукцион;
– котировки запрослары электрон формада;
- электрон формада тәкъдимнәр соратып алу.
2.2. Үз эшчәнлегендә Бердәм комиссия түбәндәге принципларга таяна:
2.2.1. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
закон таләпләрен үтәүне тәэмин итү.
2.2.2. Бүлеп бирелгән бюджет чараларын һәм бюджеттан тыш финанслау
чыганакларын куллануның нәтиҗәлелеге һәм экономияле булуы.
2.2.3. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
процедурасының ачыклыгы, хәбәрдарлыгы һәм үтә күренмәлелеге.
2.2.4. Сатып алуларда катнашучыларның гаризаларын карау һәм бәяләү
объективлыгын тәэмин итү.
2.2.5. Намуслы конкуренцияне тәэмин итү, дискриминациягә юл куймау, сатып
алуларның аерым катнашучылары өчен чикләүләр яки өстенлекләр кертү, мондый
өстенлекләр Россия Федерациясенең гамәлдәге законнары белән билгеләнгән
очраклардан тыш.
2.2.6. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләгәндә
явызларча куллану һәм коррупция мөмкинлекләрен бетерү.
2.2.7. Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
процедураларын үткәрү барышында билгеле булган мәгълүматларны гамәлдәге
законнарда билгеләнгән очракларда рөхсәт итмәү.
3. Бердәм комиссия функцияләре
ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА АЧЫК КОНКУРС
3.1. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын
гамәлгә ашырганда, электрон формада ачык конкурс үткәрү юлы белән бердәм
комиссия вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.1.1. Бердәм комиссия ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның беренче
өлешен электрон формада карый һәм бәяли. Гаризаларның беренче өлешләрен
карау һәм бәяләү срогы биш эш көненнән дә артмаска тиеш, ә контрактның
башлангыч (максималь) бәясе 1 млн сумнан артмаган очракта – күрсәтелгән
гаризаларны бирү вакыты тәмамланганнан соң бер эш көне.

Фән, мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә товар китерүгә, эшләр башкаруга яки
хезмәт күрсәтүгә электрон формада ачык конкурс үткәрелгән очракта, бу срок,
контрактның башлангыч (максималь) бәясе булуга карамастан, әлеге гаризаларны
бирү вакыты тәмамланганнан соң, 10 эш көненнән дә артмаска тиеш.
3.1.2. Гаризаларның беренче өлешләрен карау һәм бәяләү нәтиҗәләре
буенча бердәм комиссия мондый конкурста катнашу өчен гариза биргән сатып
алуларда катнашучыга рөхсәт бирү һәм мондый конкурста катнашучыны тану яки
мондый конкурста катнашуга рөхсәт бирүдән баш тарту турында карар кабул итә,
алар № 44-ФЗ Законның 54.5 статьясындагы 3 өлешендә каралган нигезләр буенча.
5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Законның 54.5 статьясындагы 3 өлешендә каралмаган
нигезләр буенча электрон формада ачык конкурста катнашуга рөхсәт ителми.
3.1.3. Бердәм комиссия мондый конкурста катнашуга кертелгән сатып
алуларда катнашучыларның электрон формасында ачык конкурста катнашуга
гаризаларның беренче өлешләрен, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 32
статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктында билгеләнгән критерий буенча (конкурс
документларында әлеге критерийны билгеләгәндә) бәяли. Бердәм комиссия, 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 54.5 статьясындагы 8 өлеше нигезендә конкурсны
гамәлгә ашырылмаган дип тану очрагында, ачык конкурста катнашу өчен
гаризаларны электрон рәвештә бәяләми.
3.1.4. Ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның беренче өлешен карау һәм
бәяләү нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия гаризаларның беренче өлешен карау
һәм бәяләү беркетмәсен төзи. Беркетмәгә Бердәм комиссия утырышында
катнашучыларның барысы да имза сала, әлеге конкурста катнашу өчен
гаризаларның беренче өлешләрен карау срогы тәмамланганнан соң түгел.
Күрсәтелгән беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш:
– ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның беренче өлешләрен карау, карау
һәм бәяләү вакыты, электрон формада;
– электрон формада ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның
идентификацион номерлары;
– ачык конкурста электрон формада катнашу өчен гариза биргән сатып
алуларда катнашучыга рөхсәт һәм аны конкурста катнашучы дип тану яки әлеге
карарны нигезләп, мондый конкурста катнашу рөхсәтеннән баш тарту турында
белешмәләр, шул исәптән 44-ФЗ номерлы Федераль закон нигезләмәләрен, конкурс
документларына туры килми торган конкурс документларын һәм конкурста катнашу
өчен гаризаның конкурс документларында билгеләнгән таләпләргә туры килми
торган нигезләмәләрен күрсәтеп, конкурс документларында билгеләнгән таләпләргә
туры килми торган нигезләмәләрне һәм конкурс;
- бердәм комиссиянең һәр катнашучысына электрон формада ачык конкурста
катнашучыга карата мондый конкурста катнашу рөхсәте һәм аны конкурста катнашуы
дип тану яисә мондый конкурста катнашу рөхсәтеннән баш тарту турындагы карары;
– 44-ФЗ номерлы Федераль законның 32 статьясындагы 1 өлешенең 3
пунктында (конкурс документларында әлеге критерийны билгеләү турында)
билгеләнгән критерий буенча ачык конкурста катнашуга гаризаларны электрон
рәвештә бәяләү тәртибе һәм ачык конкурста катнашучы һәр катнашучыга карата
конкурс документында каралган әлеге критерий буенча баллар бирү турында
электрон формада ачык конкурста катнашучыга карата бердәм комиссия әгъзасының
карары.
Әгәр электрон формада ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның беренче
өлешләрен карау һәм бәяләү нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия мондый
конкурста катнашу өчен гариза биргән барлык сатып алуларда катнашучыларның
катнашуына рөхсәт бирүдән баш тарту яки мондый бәйгедә катнашу өчен гариза
биргән сатып алуларның бер катнашучысын гына тану турында Карар кабул итсә,

аның катнашучысы булып электрон формада ачык конкурс тора дип таныла.
Гаризаларның беренче өлешен карау һәм бәяләү беркетмәсенә конкурсны гамәлгә
ашырылмаган дип тану турында мәгълүмат кертелә.
3.1.5. Бердәм комиссия ачык конкурста электрон формада катнашу өчен
гаризаларның икенче өлешен карый һәм бәяли. Ачык конкурста катнашу өчен
гаризаларның икенче өлешләрен карау һәм бәяләү срогы өч эш көненнән дә
артмый, ә контрактның башлангыч (максималь) бәясе 1 млн сумнан артмаган
очракта, күрсәтелгән срок Оператор тарафыннан мондый конкурста катнашуга
гаризаларның икенче өлешен заказ бирүчегә җибәрү датасыннан алып бер эш
көненнән дә артмый.
Товар китерүгә, эшләр башкаруга яки сәнгать өлкәсендә хезмәт күрсәтүгә
электрон формада ачык конкурс үткәрелгән очракта, бу срок заказ бирүчегә
контрактның башлангыч (максималь) бәясеннән бәйсез рәвештә, ачык конкурста
катнашуга гаризаларның икенче өлешен җибәргәннән соң биш эш көненнән дә
артмаска тиеш.
3.1.6. Бердәм комиссия гаризаларның икенче өлешләрен карау нәтиҗәләре
нигезендә конкурста катнашу өчен гаризаның конкурс документларында билгеләнгән
таләпләргә туры килүе яки туры килмәве турында 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 54.7 статьясында каралган тәртиптә һәм нигезләрдә карар кабул итә.
Электрон формада ачык конкурста катнашучы биргән мәгълүматның дөрес булмавы
ачыкланган очракта, бердәм комиссия мондый катнашучыны конкурсның теләсә
кайсы этабында катнашудан читләштерә.
3.1.7. Бердәм комиссия ачык конкурста электрон формада катнашу өчен
гаризаларның икенче өлешен бәяли, аларга карата конкурс документларында
күрсәтелгән һәм гаризаның икенче өлешенә караган критерийлар нигезендә конкурс
документларында билгеләнгән таләпләргә туры килү-килмәү турында Карар кабул
ителгән. Бердәм комиссия № 44-ФЗ Законның 54.7 статьясындагы 9 өлеше
нигезендә электрон формада ачык конкурс игълан ителгән дип танылган очракта
гаризаларны бәяләми.
3.1.8. Бердәм комиссия ачык конкурста электрон формада катнашуга
гаризаларның икенче өлешен карау һәм бәяләү нәтиҗәләрен ачык конкурста
катнашу өчен гаризаларның икенче өлешен карау һәм бәяләү беркетмәсендә
электрон рәвештә терки. Беркетмәгә утырышта катнашкан барлык катнашучылар да
кул куя, гаризаларны икенче өлешен карау тәмамланганнан соңга калмыйча. Әлеге
беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш:
– ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның икенче өлешен карау, карау һәм
бәяләү вакыты, электрон формада;
– электрон формада ачык конкурста катнашучылар турында белешмәләр,
аларның гаризалары каралды;
– ачык конкурста катнашу өчен гаризаның Конкурс документациясе белән
билгеләнгән таләпләргә туры килүе яки туры килмәве, әлеге карарны нигезләп, шул
исәптән 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ закон нигезләмәләрен, гаризага туры килми торган
конкурс документларын һәм әлеге таләпләргә туры килми торган гариза
нигезләмәләрен күрсәтеп, конкурс документларына туры килмәве турында
белешмәләр;
- Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы ачык конкурста катнашу өчен һәр
катнашучының электрон формасында гариза бирүенә карата карар;
– Конкурс документациясе белән билгеләнгән критерийлар буенча ачык
конкурста катнашу өчен гаризаларны электрон рәвештә бәяләү тәртибе һәм Бердәм
комиссия әгъзасының һәр катнашучыга карата электрон формада ачык конкурста
катнашучыга карата мондый критерийлар буенча баллар бирү турында карары, №

44-ФЗ Законның 32 статьясындагы 1 өлешенең 3 пунктында күрсәтелгән
критерийлардан тыш.
Әгәр электрон формада ачык конкурста катнашуга гаризаларның икенче
өлешен карау нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия мондый гаризаларны кире какса
яки аны биргән бер генә гариза Конкурс документлары белән билгеләнгән
таләпләргә туры килә, электрон формада ачык конкурс үтмәгән дип таныла.
Гаризаларның икенче өлешен карау һәм бәяләү беркетмәсенә ачык конкурсны
электрон формада тану турында мәгълүмат кертелә.
3.1.9. Бердәм комиссия, гаризаларның беренче һәм икенче өлешләрен карау һәм
бәяләү беркетмәләрендәге электрон формада ачык конкурста катнашуга
гаризаларны бәяләү нәтиҗәләре нигезендә, һәр гаризага контрактны үтәү
шартларының отышлылык дәрәҗәсен киметү тәртибендә тәртип номерын бирә.
Контрактны үтәүнең иң яхшы шартлары булган конкурста катнашу гаризасына
беренче номер бирелә. Конкурста катнашу өчен берничә гаризада контрактны үтәү
шартлары бер үк төрле булса, азрак тәртип номеры гаризага бирелә.
Әгәр Конкурс документациясе заказчы белән контрактларны электрон формада
берничә катнашучы белән төзү хокукы каралса, беренче номер контрактны үтәүнең
иң яхшы шартларын үз эченә алган берничә гаризага бирелә. Беренче номер
бирелгән гаризалар саны конкурс документларында күрсәтелгән контрактлар
саныннан артмаска тиеш.
3.1.10. Бердәм комиссия электрон формада ачык конкурста катнашу өчен
гаризаларны карау нәтиҗәләрен электрон рәвештә ачык конкурска йомгак ясау
беркетмәсендә терки. Беркетмәгә утырышта катнашкан барлык комиссия әгъзалары
имза сала. Күрсәтелгән беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш:
– электрон формада ачык конкурста катнашучылар турында мәгълүмат, мондый
конкурста катнашу өчен гаризалар каралды;
– конкурста катнашу өчен гариза биргән сатып алуларда катнашучыга рөхсәт, аның
идентификацион номерын күрсәтеп, мондый конкурста катнашуга рөхсәт һәм
мондый конкурста катнашучының катнашуын тану яисә мондый конкурста катнашуга
рөхсәт бирүдән баш тарту турында белешмәләр, шул исәптән карар нигезләп,
5.04.2013 ел, № 44-ФЗ закон нигезләмәләрен, конкурс документларына туры килми
торган Конкурс документлары һәм конкурс документларында билгеләнгән
таләпләргә туры килми торган гаризалар нигезләмәләрен күрсәтеп, әлеге конкурста
катнашуга гариза;
- бердәм комиссиянең һәр катнашучысына карата конкурста катнашуга рөхсәт һәм
аны катнашучы дип тану яки мондый конкурста катнашу рөхсәтеннән баш тарту
турында карар;
– ачык конкурста катнашу өчен гаризаларның Конкурс документлары белән
билгеләнгән таләпләргә туры килүе яки туры килмәве турында, шул исәптән
5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Федераль закон нигезләмәләрен һәм әлеге таләпләргә туры
килми торган конкурста катнашу өчен гаризаның нигезләмәләрен күрсәтеп, конкурс
документларында билгеләнгән таләпләргә туры килмәве турында белешмәләр;;
- Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы ачык конкурста катнашу өчен һәр катнашучының
электрон формасында гариза бирүенә карата карар;
– конкурс документларында билгеләнгән критерийлар буенча гаризаларны бәяләү
тәртибе һәм Бердәм комиссия әгъзасының һәр катнашучысына карата үзенә
билгеләнгән критерийлар буенча баллар бирү турында Карар кабул итү.;
- конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяләү критерийларының һәркайсы буенча
гаризалар бирелгән әһәмияткә ия;
- конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяләү нәтиҗәләре нигезендә кабул ителгән
гаризаларга тәртип номерларын бирү турында карар;

– ачык конкурста катнашучыларның исем-фамилиясе (юридик затлар өчен),
фамилиясе, исеме, атасының исеме (физик затлар өчен), гаризаларына беренче һәм
икенче номер бирелгән электрон формада почта адреслары.
3.1.11. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә
ашырганда, электрон формада ачык конкурс үткәрү юлы белән бердәм комиссия
шулай ук № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне башкара.
КАТНАШУ ЧИКЛӘНГӘН ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА БӘЙГЕ
3.2. Катнашу чикләнгән конкурсны электрон формада үткәргәндә, № 44-ФЗ
Законның 56.1 статьясында билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә алып, электрон
формада ачык конкурс үткәрү турында 5.04.2013 № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре
кулланыла.
Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын
тормышка ашырганда, электрон формада катнашу чикләнгән конкурс үткәрү юлы
белән бердәм комиссия вазыйфасына түбәндәгеләр керә::
3.2.1. Бердәм комиссия конкурста катнашу чикләнгән электрон формада
катнашу өчен гаризалар конкурс документларында билгеләнгән таләпләргә туры
килми, 44.7 нче Федераль законның 54.7 нче маддәсенең 4 өлешендә каралган
очракларда, шулай ук катнашучының 44-ФЗ номерлы Федераль законның 31
статьясындагы 2 өлеше нигезендә конкурс документларында билгеләнгән
таләпләргә туры килмәгән очракта, конкурс документларында катнашырга теләк
белдерә.
Әгәр электрон формада катнашу чикле булган гаризаларның икенче өлешен
карау нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия барлык гаризаларны кире какса яки аны
биргән бер генә гариза конкурс документларында билгеләнгән таләпләргә, шул
исәптән бердәм таләпләргә һәм өстәмә таләпләргә туры килә, электрон формада
катнашу чикләнгән конкурс гамәлдә булмавын таный.
3.2.2. Электрон формада катнашу чикләнгән конкурс юлы белән тәэмин
итүчене (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда,
Бердәм комиссия шулай ук 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре нигезендә
башка гамәлләрне башкара.
ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА ИКЕ ЭТАПЛЫ КОНКУРС
.3. Ике этаплы конкурсны электрон формада үткәргәндә, 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 57.1 статьясында билгеләнгән
үзенчәлекләрне исәпкә алып, электрон формада ачык конкурс үткәрү турында 44-ФЗ
номерлы закон нигезләмәләре кулланыла.
Сатып алу турындагы хәбәрнамәдә һәм документларда электрон формада ике
этаплы конкурста катнашучыларга карата бердәм һәм өстәмә таләпләр билгеләнсә,
ике этаплы конкурсның беренче этабын уздырганда электрон формада 5.04.2013 ел,
№ 44-ФЗ Законның 56.1 статьясы нигезләмәләре кулланыла.
Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә
ашырганда, электрон формада ике этаплы конкурс үткәрү юлы белән бердәм
комиссия вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.3.1. Электрон формада ике этаплы конкурсның беренче этабында Бердәм
комиссия катнашучылар белән беренчел гаризалар биргән, бу гаризаларда булган
теләсә нинди тәкъдимнәр буенча фикер алышуны сатып алу объектына карата
үткәрә. Фикер алышканда Бердәм комиссия әлеге фикер алышуларда электрон
формада ике этаплы конкурста катнашучыларның барысына да тигез мөмкинлекләр
бирергә тиеш. Мондый конкурста катнашучының тәкъдимнәре турында фикер
алышуда барлык катнашучылар да катнаша ала.
Ике этаплы конкурсның беренче этабын электрон формада үткәрү вакыты
мөмкин түгел

мондый конкурста катнашу өчен беренчел гаризалар бирү вакыты
тәмамланганнан соң 20 көннән артып китә.
3.3.2. Бердәм комиссия ике этаплы конкурсның беренче этабында узган фикер
алышуның нәтиҗәләрен электрон рәвештә ике этаплы конкурсның беренче этабы
беркетмәсендә терки. Беркетмәгә Бердәм комиссия әгъзалары мондый бәйгенең
беренче этабы тәмамланганнан соң һәм әлеге беркетмәгә кул кую датасыннан соң
килүче эш көненнән дә соңга калмыйча бердәм мәгълүмат системасында һәм
электрон мәйданчыкта кул куялар.
Ике этаплы конкурсның беренче этабы беркетмәсендә электрон формада
күрсәтелә:
- конкурсның беренче этабын үткәрү урыны, датасы һәм вакыты;
– конкурсның һәр катнашучысының исеме (юридик зат өчен), фамилиясе,
исеме, атасының исеме (булган очракта), электрон почта адресы;
- сатып алу объектына карата тәкъдимнәр.
Ике этаплы конкурсның беренче этабы нәтиҗәләре буенча электрон формада
бер генә катнашучы да билгеләнгән бердәм таләпләргә һәм өстәмә таләпләргә туры
килми дип танылмаса яки ике этаплы конкурста катнашучы гына әлеге таләпләргә
туры килә дип табылса, мондый конкурс гамәлдә түгел дип таныла.
3.3.3. Ике этаплы конкурста катнашу өчен электрон формада соңгы гаризалар
конкурсның беренче этабында катнашучылар тарафыннан тапшырыла, электрон
рәвештә ачык конкурс үткәрү турында № 44-ФЗ законда билгеләнгән тәртиптә
Бердәм комиссия тарафыннан карала һәм бәяләнә.
Беренче этапны үткәрүдә катнашкан электрон формада ике этаплы конкурста
катнашучы мондый конкурсның икенче этабында катнашудан баш тартырга хокуклы.
3.3.4. Әгәр ике этаплы конкурста катнашу өчен соңгы гаризалар бирү вакыты
тәмамланганнан соң, электрон формада бары тик шундый бер генә гариза бирелгән
яки бер генә гариза да бирелмәгән булса, йә бары тик бер генә гариза № 44-ФЗ һәм
конкурс документларына туры килә дип танылды, йә Бердәм комиссия мондый
гаризаларны кире какты, ике этаплы конкурс электрон формада үтмәде дип таныла.
3.3.5. Ике этаплы конкурс юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия шулай
ук 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне
башкара.
ЭЛЕКТРОН АУКЦИОН
3.4. Электрон аукцион үткәрү юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия
вазыйфасына түбәндәгеләр керә::
3.4.1. Бердәм комиссия сатып алына торган товарларга, эшләргә, хезмәт
күрсәтүләргә карата мондый аукцион турындагы документларда билгеләнгән
таләпләргә туры килү-килмәүгә электрон аукционда катнашуга гаризаларның
беренче өлешен тикшерә.
Электрон аукционда катнашу өчен гаризаларның беренче өлешләрен карау
срогы күрсәтелгән гаризаларны бирү вакыты тәмамланганнан соң өч эш көненнән дә
артмаска тиеш. Контрактның башлангыч (максималь) бәясе 300 млн.сумнан
артмаган булса яки капиталь төзелеш объектын төзү, реконструкцияләү, капиталь
ремонтлау, сүтү буенча эшләр башкаруга контрактның башлангыч (максималь)
бәясе 2 млрд. сумнан артмаган очракта, мондый срок күрсәтелгән гаризалар бирү
вакыты тәмамланганнан соң бер эш көненнән дә артмый.
3.4.2. Электрон аукционда катнашуга гаризаларның беренче өлешләрен карау
нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия мондый аукционда катнашу өчен гариза биргән
сатып алуларда катнашучыга рөхсәт бирү һәм мондый аукционда катнашучы дип

тану яки мондый аукционда катнашу рөхсәтеннән баш тарту турында Карар кабул
итә.
Электрон аукционда катнашучы анда катнашырга рөхсәт ителми:
- 44-ФЗ номерлы Федераль законның 66 статьясындагы 3 өлешендә каралган
мәгълүматны тапшырмау яки дөрес булмаган мәгълүмат бирү – ;
- 44-ФЗ номерлы Федераль законның 66 статьясындагы 3 өлешендә каралган
мәгълүматның туры килмәве – Мондый аукцион турындагы документлар таләпләренә туры килә.
Башка нигезләр буенча электрон аукционда катнашудан баш тарту рөхсәт
ителми.
3.4.3. Электрон аукционда катнашуга гаризаларның беренче өлешләрен карау
нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия мондый аукционда катнашу өчен гаризаларны
карау беркетмәсен төзи, ул Бердәм комиссия утырышында катнашучыларның
барысы да аның әгъзалары тарафыннан имзалана, әлеге гаризаларны карау
вакытыннан да соңга калмыйча тапшырыла.
Күрсәтелгән беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш:
- мондый аукционда катнашу өчен гаризаларның идентификацион номерлары
турында;
– тиешле идентификация номеры бирелгән мондый аукционда катнашуга
гариза биргән сатып алуларда катнашучыга рөхсәт һәм мондый аукционда
катнашучының катнашуын тану яисә мондый аукционда катнашуга рөхсәт бирүдән
баш тарту турында, шул исәптән мондый аукцион турындагы документлар
нигезләмәләрен, анда катнашу өчен гариза бирми торган мондый аукцион турында
гариза нигезләмәләрен күрсәтеп, мондый аукционда катнашу өчен гариза бирүченең
гаризасы, аның турында документлар белән билгеләнгән таләпләргә туры килми
торган мондый аукционда катнашуга гаризасы нигезләмәләрен күрсәтеп, мондый
аукционда катнашуга гариза;
– мондый аукционның һәр катнашучысына карата бердәм комиссия
әгъзасының анда катнашу рөхсәте һәм аның катнашучысы дип тану яисә мондый
аукционда катнашу рөхсәтеннән баш тарту турындагы карары турында;
– электрон аукционда катнашучылар дип танылган сатып алуларда
катнашучылар тәкъдимнәре арасында, заказчы тарафыннан № 44-ФЗ Законның 14
статьясы нигезендә Товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу шартлары,
тыюлары, чикләүләре заказчы тарафыннан электрон аукцион турында
документларда билгеләнгән очракта, чит ил дәүләтләреннән яисә чит ил
дәүләтләреннән яисә төркеменнән килгән товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр
белән тәэмин итү турында тәкъдимнәр булу турында.
Күрсәтелгән беркетмә электрон аукционда катнашу өчен гаризаларны карау
вакыты тәмамланганнан соң да соңга калмыйча заказ бирүче тарафыннан электрон
мәйданчык операторына җибәрелә һәм бердәм мәгълүмат системасында
урнаштырыла.
3.4.4. Әгәр электрон аукционда катнашуга гаризаларның беренче өлешләрен
карау нәтиҗәләре буенча бердәм комиссия мондый аукционда катнашуга гаризалар
биргән барлык сатып алуларда катнашучыларны кертүдән баш тарту яки мондый
аукционда катнашуга гариза биргән сатып алуларның бер катнашучысын гына тану
турында Карар кабул иткән булса, мондый аукционда катнашучысы булып таныла.
Әлеге Нигезләмәнең 4.4.3 пунктында күрсәтелгән беркетмәгә мондый аукционны
гамәлдә түгел дип тану турында мәгълүмат кертелә.
3.4.5. Бердәм комиссия электрон аукционда катнашу өчен гаризаларның
икенче өлешен, заказ бирүчегә электрон мәйданчык операторы тарафыннан
җибәрелгән мәгълүматны һәм электрон документларны, 44-ФЗ номерлы Федераль

законның 68 статьясындагы 19 өлеше нигезендә, мондый аукцион турындагы
документларда билгеләнгән таләпләргә туры килү өлешендә карый.
Бердәм комиссия тарафыннан, электрон аукционда катнашу өчен
гаризаларның икенче өлешләрен карау нәтиҗәләре нигезендә, мондый аукционда
катнашу өчен гаризаның мондый аукцион турындагы документларда билгеләнгән
таләпләргә туры килүе яисә туры килмәве турында карар кабул ителә, № 44-ФЗ
Законның 69 статьясында каралган тәртиптә һәм нигезләрдә. Күрсәтелгән карар
кабул итү өчен бердәм комиссия мондый аукционда катнашучының әлеге гаризасын
биргән мәгълүматны электрон мәйданчыкта аккредитация алган мондый аукционда
катнашучылар реестрында булган мәгълүматны карый.
3.4.6. Бердәм комиссия 44-ФЗ номерлы Федераль законның 68 статьясындагы 19
өлеше нигезендә, шундый биш гаризаның мондый аукцион турындагы
документларда билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында Карар кабул ителгәнче,
электрон аукционда катнашуга гаризаларның икенче өлешен карый. Әгәр мондый
аукционда аның 10нан да ким катнашучысы катнашса һәм мондый аукционда
катнашу өчен биштән дә кимрәк гариза күрсәтелгән таләпләргә туры килә икән,
Бердәм комиссия анда катнашкан барлык катнашучылар тарафыннан бирелгән
мондый аукционда катнашу өчен бирелгән гаризаларның икенче өлешен карый.
Әлеге гаризаларны карау контрактның иң түбән бәясен, товар, эш, хезмәт күрсәтү
берәмлекләренең иң аз бәясен тәкъдим иткән катнашучы тарафыннан бирелгән һәм
әлеге гаризаларны карау 44-ФЗ номерлы Федераль законның 68 статьясындагы 18
өлеше нигезендә башкарыла.
Электрон аукционда катнашу өчен гаризаларның икенче өлешен карауның гомуми
вакыты электрон аукцион үткәрү протоколын электрон мәйданда урнаштырганнан
соң өч эш көненнән дә артмаска тиеш.
3.4.7. Аукционда катнашу өчен гариза аукцион турындагы документ белән
билгеләнгән таләпләргә туры килми дип таныла, бу очракта:
– 24.1 статьясындагы 11 өлешендә, 44-ФЗ номерлы Федераль законның 66
статьясындагы 3 һәм 3.1, 5, 8.2 өлешләрендә каралган документлар һәм
мәгълүматларны тапшырмау, күрсәтелгән документларның аукцион турындагы
документларда билгеләнгән таләпләргә туры килмәве, аукционда катнашучы
турында аукционда катнашу өчен гаризалар бирү датасына һәм вакыты тәмамлануга
аукционда катнашучы турында дөрес булмаган мәгълүмат булу-булмау;;
– электрон аукционда катнашучының 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы
законның 31 статьясындагы 1, 1.1, 2 һәм 2.1 өлешләре (шундый таләпләр булганда)
нигезендә билгеләнгән таләпләргә туры килмәве;;
- 44-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив
хокукый актларда каралган.
Мондый аукцион турында документларда билгеләнгән таләпләргә туры килмәү
турында карар кабул итү 44-ФЗ номерлы Федераль законның 69 статьясындагы 6
өлешендә каралмаган нигезләр буенча рөхсәт ителми.
Электрон аукционда катнашу өчен гариза, 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 66 статьясындагы 5 өлешенең 5 пунктында, шулай ук
44-ФЗ номерлы Федераль законның 66 статьясындагы 5 өлешенең 6 пунктында
каралган мәгълүмат һәм электрон документлар булмау сәбәпле, мондый аукцион
турындагы документларда билгеләнгән таләпләргә туры килми дип таныла алмый.
3.4.8. Электрон аукционда катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре электрон
аукционга йомгак ясау беркетмәсендә теркәлә, ул әлеге гаризаларны карауда
катнашкан барлык катнашучылар тарафыннан Бердәм комиссия әгъзалары
тарафыннан имзалана.

Күрсәтелгән беркетмәдә аукционда катнашу өчен биш гаризаның идентификацион
номерлары турында мәгълүмат булырга тиеш (аукционда катнашу өчен биш
гаризаның аукцион турында документ белән билгеләнгән таләпләргә туры килүе
турында Карар кабул ителгән очракта яки аукционда катнашкан барлык
катнашучылар тарафыннан бирелгән гаризаларның икенче өлешләрен карап
тикшерү нигезендә Бердәм комиссия тарафыннан аукционда катнашу өчен бер
гаризаның, әмма әлеге гаризаларның билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында
Карар кабул ителгән очракта)., алар № 44-ФЗ Законның 68 статьясындагы 18 өлеше
нигезендә рангланган һәм аларга карата аукцион турындагы документларда
билгеләнгән таләпләргә туры килү турында Карар кабул ителгән яисә, әгәр
аукционда катнашкан барлык катнашучылар тарафыннан бирелгән гаризаларның
икенче өлешләрен карап тикшерү нигезендә, аукционда катнашуга бирелгән
гаризаларның билгеләнгән таләпләргә туры килүе турында Карар кабул ителгән
булса, әлеге гаризаларның биштән дә ким булмаган өлеше, шулай ук аларның
идентификацион номерлары турында мәгълүмат, аукционда катнашу өчен
гаризаларның туры килүе яки туры килмәве турында Карар кабул ителгән, № 44-ФЗ
Законы нигезләмәләрен, аукционда катнашучы, анда катнашу өчен гаризага туры
килми торган документлар нигезләмәләрен, аукционда катнашу өчен гариза
нигезләмәләрен, аның турында документ белән билгеләнгән таләпләргә туры килми
торган нигезләмәләрне, Бердәм комиссиянең һәр әгъзасының аукционда катнашу
өчен һәр гаризасына карата хәле турында мәгълүматны күрсәтеп, әлеге карарның
билгеләнгән документында билгеләнгән таләпләргә туры килми торган
нигезләмәләрне күрсәтеп, аукционда катнашучыга туры килми.
3.4.9. Контрактның иң түбән бәясен, товар, эш, хезмәт күрсәтү бәяләренең иң аз
суммасын тәкъдим иткән электрон аукционда катнашучы һәм мондый аукционда
катнашу өчен гариза аның турында документ белән билгеләнгән таләпләргә туры
килә, дип таныла.
3.4.10. Бердәм комиссия тарафыннан электрон аукцион турындагы документ белән
билгеләнгән таләпләргә туры килмәү турында Карар кабул ителгән очракта, анда
катнашу өчен гаризаларның икенче өлешенең дә, күрсәтелгән таләпләргә туры
килмәве турында Карар кабул ителгән очракта, мондый аукцион тормышка ашмаган
дип таныла.
3.4.11. Әгәр электрон аукцион мондый аукционда катнашу өчен гаризалар бирү
срогы тәмамлануга бары тик бер генә гариза бирелү сәбәпле, Бердәм комиссия
мондый аукционда катнашу өчен бердәнбер гариза алган көннән өч эш көне эчендә
әлеге гаризаларны һәм тиешле документларны 44-ФЗ номерлы Федераль закон
таләпләренә һәм мондый аукцион турындагы документларга туры килү-килмәүне
тикшерә һәм электрон мәйданчык операторына мондый аукционда катнашу өчен
бердәм комиссия әгъзалары тарафыннан имзаланган бердәнбер гаризаны карау
беркетмәсен җибәрә.
Күрсәтелгән беркетмәдә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш::
– мондый аукционда катнашучының мондый аукционда катнашуга бердәнбер гариза
биргән һәм ул биргән гаризаның 44-ФЗ номерлы Закон һәм мондый аукцион
турындагы документларның яисә әлеге катнашучының һәм ул биргән гаризаның 44ФЗ номерлы закон таләпләренә һәм (яки) мондый аукцион турындагы
документларның туры килмәве турындагы карар, шул исәптән 44-ФЗ номерлы
федераль закон нигезләмәләрен һәм (яки) мондый аукцион турында документларны
күрсәтеп, мондый аукционда катнашу өчен бердәнбер гаризага туры килми торган
мондый аукцион турында;
– Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы мондый аукционда катнашучының һәм ул
тапшырган гаризаның 44-ФЗ номерлы Закон һәм мондый аукцион турындагы
документларның туры килүе турында яисә әлеге катнашучының һәм ул биргән

гаризаның мондый аукционда катнашу өчен бирелгән гаризаның 44-ФЗ номерлы
Федераль Закон һәм (яки) мондый аукцион турында документациянең таләпләренә
туры килмәве турында карары
.
3.4.12. Электрон аукцион бердәм комиссия тарафыннан мондый аукционда
катнашу өчен гариза биргән бер генә сатып алу катнашучысын гына тану турында
Карар кабул ителүгә бәйле рәвештә хәл ителмәгән дип табылган очракта, аның
катнашучысы дип танылды, Бердәм комиссия әлеге аукционның икенче өлешен
заказчысы алган көннән өч эш көне дәвамында әлеге гаризаны һәм күрсәтелгән
документларны 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ закон таләпләренә һәм мондый аукцион
турындагы документларга туры килү-килмәүгә карап тикшерә һәм электрон
мәйданчык операторына Бердәм комиссия әгъзалары имзалаган мондый аукционда
катнашучының гаризасын карау беркетмәсен җибәрә.
Күрсәтелгән беркетмәдә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш::
– мондый аукционның бердәнбер катнашучысы һәм анда катнашу өчен
бирелгән гаризаның һәм мондый аукцион турындагы документларның 5.04.2013 ел,
№ 44-ФЗ Закон һәм әлеге катнашучының һәм әлеге гаризаның 5.04.2013 ел, № 44ФЗ закон таләпләренә туры килмәве турында карар, күрсәтелгән карарны нигезләп,
шул исәптән 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ закон нигезләмәләрен һәм (яки) мондый
аукцион турында документларны күрсәтеп, мондый аукцион турында 5.04.2013 ел, №
44-ФЗ закон нигезләмәләрен һәм (яки) мондый;
– Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы мондый аукционда катнашучының
бердәнбер катнашучысының һәм анда катнашу өчен бирелгән гаризаның 5.04.2013
ел, № 44-ФЗ Закон һәм мондый аукцион турындагы документларның яисә бу
катнашучының мондый аукционда катнашу өчен бирелгән гаризаның 5.04.2013 ел, №
44-ФЗ Закон һәм (яки) мондый аукцион турында документациянең таләпләренә туры
килмәве турында карары.
3.4.13. Электрон аукцион үткәрелә башлаганнан соң 10 минут эчендә аның
катнашучыларының берсе дә контракт бәясе турында тәкъдим итмәвенә бәйле
рәвештә, электрон аукцион үтмәгән дип танылды, Бердәм комиссия мондый
аукционда катнашуга гаризаларның икенче өлешләренә заказ бирүче тарафыннан
гаризалар һәм тиешле документлар алынганнан соң өч эш көне дәвамында әлеге
гаризаларның икенче өлешен һәм күрсәтелгән документларны 05.04.2013 № 44-ФЗ
закон таләпләренә һәм мондый аукцион турындагы документларга туры килүкилмәүне карый һәм электрон мәйданчык операторына Бердәм комиссия әгъзалары
тарафыннан имзаланган мондый аукцион нәтиҗәләрен ясау беркетмәсен җибәрә.
Күрсәтелгән беркетмәдә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
– мондый аукционда катнашучыларның һәм алар тарафыннан анда катнашу
өчен бирелгән гаризаларның туры килүе һәм мондый аукционда катнашучыларның
һәм әлеге гаризаларның катнашучыларның мондый аукцион турындагы
документларның һәм (яки) әлеге аукцион турындагы 5.04.2013 № 44-ФЗ закон
таләпләренә туры килмәве турындагы карар, күрсәтелгән карарны нигезләп, шул
исәптән мондый аукцион турындагы документлар нигезләмәләрен, әлеге
гаризаларның эчтәлеген, мондый аукцион турындагы документларның эчтәлеген
күрсәтеп, мондый аукцион турында документлар таләпләренә туры килмәве турында
5.04.2013 № 44-ФЗ Закон һәм мондый аукционда катнашучыларның;
– Бердәм комиссиянең һәр әгъзасы мондый аукционда катнашучыларның һәм
алар тарафыннан мондый аукционда катнашу өчен бирелгән гаризаларның һәм
мондый аукцион турындагы документларның 5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Закон һәм
мондый аукционда катнашучыларның һәм алар тарафыннан бирелгән гаризаларның
5.04.2013 ел, № 44-ФЗ Закон һәм (яки) мондый аукцион турындагы документларның
таләпләренә туры килмәве турындагы карар.

3.4.14. Электрон аукцион үткәрү юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия шулай
ук 44-ФЗ номерлы федераль закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне
башкара.
ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА КОТИРОВКАЛАР ЗАПРОС
3.5. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә
ашырганда, котировкаларны электрон формада соратып алу юлы белән бердәм
комиссия вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.5.1. Бердәм комиссия №44-ФЗ законның 82.1 статьясындагы 9 өлеше нигезендә
электрон мәйданчык операторы тарафыннан җибәрелгән гаризаларны, мәгълүматны
һәм документларны электрон формада котировкалар соратып алу турында
хәбәрнамәдә билгеләнгән электрон формада катнашу өчен гаризалар бирү
вакытыннан соң килүче көннән соң бер эш көненнән дә соңга калмыйча карый.
3.5.2. Котировкаларны соратып алуда катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре
буенча бердәм комиссия котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаның
электрон формада котировкалар соратып алу турында хәбәрдә билгеләнгән
таләпләргә туры килүе яки котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаны
электрон формада соратып алу турында № 44-ФЗ Законның 82.1 статьясындагы 11
өлешендә каралган нигезләр буенча кире кагу турында Карар кабул итә.
3.5.3. 4.5.2 пунктында каралган карар нигезендә. ул, № 44-ФЗ Законның 82.1
статьясындагы 11 өлеше таләпләре нигезендә, контракт бәясе, товар, эш, хезмәт
күрсәтү бәяләре арту тәртибендә тәртип номеры (44-ФЗ номерлы Федераль
законның 22 статьясындагы 24 өлешендә каралган очракта) һәм 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актлар
нигезләмәләрен исәпкә алып, һәр гаризага электрон рәвештә котировкалар соратып
алуда катнашу өчен тәкъдим ителгән. Электрон формада котировкалар соратып алу
җиңүчесе дип электрон формада котировкалар соратып алуда катнашу гаризасында
катнашучы таныла, аның беренче номеры бирелгән. Котировкаларны соратып алуда
катнашу өчен берничә гаризада электрон формада катнашу өчен бер үк төрле
тәкъдимнәр булса, № 44-ФЗ Законның 82.1 статьясындагы 5 өлешенең 3 пунктында
каралган тәкъдимнәр булса, азрак тәртип номеры элек башка шундый гаризалар
кергән электрон формада котировкалар соратып алуда катнашу гаризасына бирелә.
3.5.4. Бердәм комиссия әгъзалары электрон мәйданчыкны кулланып заказчы
тарафыннан формалаштырылган котировкаларны соратып алуга йомгак ясау
беркетмәсен көчәйтелгән электрон култамгалар белән имзалыйлар. Күрсәтелгән
беркетмәдә түбәндәге мәгълүмат булырга тиеш:
– электрон формада котировкалар соратып алу нәтиҗәләрен ясау, электрон
формада котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаларның идентификацион
номерлары;
– котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаның электрон формада соратып
алу турында хәбәрнамәдә билгеләнгән таләпләргә туры килүе турындагы яисә
мондый карарны нигезләп, котировкаларны соратып алуда катнашу өчен гаризаны
электрон формада кире кагу турында һәм әлеге Федераль закон нигезләмәләрен,
мондый гариза бирелми торган электрон формада котировкалар соратып алу
турында хәбәрнамәне, электрон формада котировкалар соратып алуда катнашу
өчен гаризаның нигезләмәләрен күрсәтеп, электрон формада катнашуга
гаризаларның, электрон формада котировкалар соратып алу турында хәбәрнамәдә
билгеләнгән тәртиптә;
– электрон формада котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаларга
бирелгән, алар № 44-ФЗ Законның 82.1 статьясындагы 11 өлеше таләпләре
нигезендә кире кагылмаган, тәртип номерлары;

-44-ФЗ номерлы Федераль законның 28 һәм 29 статьялары нигезендә контракт
бәясен арттыру турында мәгълүмат;
– электрон формада котировкалар соратып алуда катнашу өчен гаризаларны
карауда катнашкан сатып алуларны гамәлгә ашыру комиссиясенең һәр әгъзасы
карары, котировкалар соратып алуда катнашу өчен һәр гаризага карата электрон
формада катнашу;
– котировкалар соратуны электрон формада соратып алу турында 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 82.1 статьясындагы 14 өлешендә каралган очракларда
булмаган мәгълүмат.
3.5.5. Котировкалар соратып алуда катнашу өчен гариза № 44-ФЗ Законның
82.1 статьясындагы 11 өлешендә каралган очракларда кире кагылырга тиеш.
ЭЛЕКТРОН ФОРМАДА ТӘКЪДИМНӘР СОРАТЫП АЛУ
3.6. Тәэминатчыны (подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын
гамәлгә ашырганда, электрон формада тәкъдимнәр соратып алу юлы белән бердәм
комиссия вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.6.1. Бердәм комиссия тәкъдимнәр соратып алуда катнашу өчен гаризалар
кабул итү вакыты тәмамланганнан соң, мондый гаризаларны аларның тәкъдимнәр
соратып алу турындагы хәбәрнамәдә һәм документларда билгеләнгән таләпләргә
туры килү-килмәү өлешендә карый һәм мондый гаризаларны бәяли.
3.6.2. Бердәм комиссия гариза биргән электрон формада тәкъдимнәр соратып
алуда катнашучыларны электрон формада тәкъдимнәр соратып алу турында
хәбәрнамә һәм документлар белән билгеләнгән таләпләргә туры килми торган яисә
төгәл булмаган мәгълүмат биргән, шулай ук 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Законның 14
статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда каралган очракларда
читләштерә.
2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 83.1
статьясындагы 9 өлешнең 4 һәм 5 пунктларында каралган документларның электрон
формасында тәкъдимнәр соратып алуда катнашу гаризасында, 2013 елның 5
апрелендәге 44-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясында каралган
товарларны, эшләрне, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу очракларыннан тыш,
катнашучы читләштерелергә тиеш түгел. Тәкъдимнәр соратып алуда катнашучы
электрон формада тәкъдимнәр соратып алуны үткәрү беркетмәсендә теркәлә.
3.6.3. Бердәм комиссия катнашучыларның гаризаларын электрон формада,
документларда күрсәтелгән критерийлар нигезендә бәяли, таблица рәвешендә
терки һәм тәкъдимнәр соратып алуны үткәрү беркетмәсенә электрон формада
тәкъдимнәр кертә. Күрсәтелгән беркетмәгә иң яхшы дип танылган гариза турында
мәгълүматны яки тәкъдимнәр соратып алуда катнашу өчен бердәнбер гаризада
булган шартларны үз эченә ала.
3.6.4. Бердәм комиссия күрсәтелгән тәкъдимнәрне җибәрү өчен срок
тәмамланганнан соң икенче эш көненә соңгы тәкъдимнәрне карый. Карау
нәтиҗәләре йомгаклау беркетмәсендә теркәлә.
44-ФЗ номерлы Федераль законның 83.1 статьясындагы 20 өлеше нигезендә
электрон
формада
тәкъдимнәр
соратып
алу
беркетмәсеннән
өземтә
урнаштырылганнан соң, бер эш көне эчендә барлык катнашучылар да электрон
формада тәкъдимнәр соратып алуда катнаша яисә мондый запроста катнашуга
бердәнбер гариза биргән катнашучы ахыргы тәкъдим җибәрергә хокуклы. Әгәр дә
тәкъдимнәр соратып алуда катнашучылар 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 83.1 статьясындагы 21 өлеше белән билгеләнгән
срокта соңгы тәкъдимнәр җибәрмәсә, тәкъдимнәр соратып алуда катнашу өчен
бирелгән гаризалар соңгы тәкъдимнәр дип танылалар.

Гарызнамәдә катнашучының контрактны үтәү шартларын үз эченә алган,
күрсәтелгән катнашучы тарафыннан бирелгән гаризада булган шартларны
начарайта торган тәкъдимнәре кире кагыла, һәм ахыргы тәкъдим булып, башта
күрсәтелгән катнашучы тарафыннан бирелгән тәкъдим санала.
3.6.5. Соңгы тәкъдим-ахыргы тәкъдим, ул, тәкъдимнәр соратып алу турындагы
документларда күрсәтелгән критерийлар нигезендә, заказчы тарафыннан
билгеләнгән товарларга, эшләргә, хезмәт күрсәтүләргә карата иң яхшы таләпләргә
туры килә. Әгәр берничә ахыргы тәкъдимдә контрактны үтәү шартлары бер үк төрле
булса, элек килгән ахыргы тәкъдимне откан дип таныла.
Йомгаклау беркетмәсендә Бердәм комиссия катнашучыларның соңгы
тәкъдимнәре буенча электрон формада күрсәтелгән барлык шартларны терки, ул
ахыргы тәкъдимнәрне бәяләү нәтиҗәләре нигезендә кабул ителгән, мондый ахыргы
тәкъдимнәргә тәртип номерларын бирү турындагы карарны һәм җиңүченең электрон
формада тәкъдимнәр соратып алу шартларын терки. Йомгаклау беркетмәсен һәм
тәкъдимнәр соратып алуны электрон формада үткәрү беркетмәсен йомгаклау
беркетмәсенә кул куелган көнне Бердәм мәгълүмат системасында һәм электрон
мәйданчыкта урнаштыралар.
3.6.6. Электрон формада тәкъдимнәр соратып алу юлы белән тәэмин итүчене
(подрядчыны, башкаручыны) билгеләү процедурасын тормышка ашырганда, Бердәм
комиссия шулай ук 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре нигезендә башка
гамәлләрне башкара.
ЯБЫК КОНКУРС
3.7. Ябык конкурс үткәрү юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия
вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.7.1. Бердәм комиссия ябык конкурста катнашу өчен гаризалар бирү срогы
тәмамланганнан соң ябык конкурста катнашу өчен гаризалар салынган
конвертларны ачуны гамәлгә ашыра. Ябык конкурста катнашу өчен гаризалар
салынган конвертлар конкурс документларында күрсәтелгән процедуралар
нигезендә вакытында, урында, тәртиптә һәм тәртиптә ачыла. Ябык конкурста
катнашу өчен гаризалар салынган барлык конвертларны ачу бер көн эчендә
башкарыла.
3.7.2. Ябык конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачу
алдыннан яки берничә лот буенча ябык конкурс үткәрелгән очракта – һәр лотка
карата ябык конкурста катнашуга гаризалар салынган конвертларны ачар алдыннан
Бердәм комиссия ябык конкурста катнашучыларга мондый конвертларны ачканда,
ябык конкурста катнашу өчен гаризалар бирү мөмкинлеге, ябык конкурста катнашуга
бирелгән гаризаларны үзгәртү яки мондый конвертларны ачканчы чакыртып алу
мөмкинлеге турында игълан итә. Шул ук вакытта Бердәм комиссия ябык конкурста
катнашу өчен ике һәм аннан да күбрәк гариза бирү нәтиҗәләрен игълан итә.
3.7.3. Бердәм комиссия, мондый конвертлар һәм гаризалар заказ бирүчегә
мондый конвертларны ачканчы килгән булса, ябык конкурста катнашу өчен
гаризалар салынган конвертларны ача. Ябык конкурста катнашучы бер үк лотка
карата ябык конкурста катнашу өчен ике яки аннан да күбрәк гариза бирү факты
ачыкланган очракта, элек әлеге катнашучының ябык конкурста катнашу өчен
бирелгән гаризалары алынмаган булса, бу катнашучының бер үк лотка карата
бирелгән барлык гаризалары каралмый һәм бу катнашучыга кире кайтарылмый.
3.7.4. Бердәм комиссия тарафыннан ябык конкурста катнашу өчен гаризалар
салынган конвертларны ачу беркетмәсе алып барыла. Әлеге беркетмәгә Бердәм
комиссиянең барлык әгъзалары тарафыннан, мондый конвертларны ачканнан соң
һәм әлеге беркетмәгә кул кую датасыннан соң килүче эш көненнән дә соңга

калмыйча, бердәм мәгълүмат системасында урнаштырыла. Фәнни-тикшеренү
эшләрен башкаруга контракт төзү максатларында ябык конкурсны үткәргәндә,
берничә сатып алуда катнашучы белән, шулай ук ике һәм аннан да күбрәк эзләнү
фәнни-тикшеренү эшләрен башкаруга контракт төзү рөхсәт ителгән очракта, бу
беркетмә кул куелганнан соң өч эш көне дәвамында Бердәм мәгълүмат
системасында урнаштырыла.
3.7.5. Бердәм комиссия вазыйфаларына конкурс гаризаларын карау һәм
бәяләү керә.
Ябык конкурста катнашучы биргән документлардагы мәгълүматның дөрес
булмавы ачыкланган очракта, бердәм комиссия мондый катнашучыны ябык
конкурста катнашудан теләсә кайсы этапта катнашудан читләштерергә тиеш.
3.7.6. Бердәм комиссия сатып алуларда катнашучыларның 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 1 өлешенең 1, 10 пунктларында һәм 1.1
өлешендә (мондый таләп булганда) күрсәтелгән таләпләргә һәм товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алуның аерым төрләренә карата 44 – ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә билгеләнгән
таләпләргә туры килүен тикшерә. Бердәм комиссия сатып алуларда
катнашучыларның № 44-ФЗ Законның 31 статьясындагы 1 өлешенең 3-5, 7-9, 11
пунктларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен тикшерергә хокуклы. Бердәм
комиссия сатып алуларда катнашучыларга, күрсәтелгән таләпләр, 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә, хөкүмәт
тарафыннан билгеләнгән очраклардан тыш, күрсәтелгән таләпләргә туры килүкилмәүне раслау бурычын йөкләргә хокуклы түгел.
3.7.7. Бердәм комиссия ябык конкурста катнашучы, аны биргән, ябык
конкурста катнашучыга карата, конкурс документларында күрсәтелгән таләпләргә
туры килмәсә яисә мондый гариза конкурс документларында күрсәтелгән таләпләргә
туры килми дип танылды, шул исәптән ябык конкурста катнашучы мондый гаризаны
тәэмин итмәгән дип танылды, шулай ук 44-ФЗ номерлы Федераль законның 14
статьясы нигезендә кабул ителгән норматив хокукый актларда каралган очракларда,
ябык конкурста катнашу өчен гаризаны кире кага. 44-ФЗ номерлы Федераль
законның 51 статьясындагы 2 өлешенең 1 пунктындагы «ж» һәм «з» пунктчалары
белән каралган документлар булмау сәбәпле, ябык конкурста катнашуга гариза кире
кагылырга тиеш түгел, моңа карата № 44-ФЗ Законның 14 статьясында каралган тыю
билгеләнгән товар, эш, хезмәт күрсәтүләрне сатып алу очракларыннан тыш. Ябык
конкурста катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре ябык конкурста катнашу
өчен гаризаларны карау һәм бәяләү беркетмәсендә теркәлә.
3.7.8. Бердәм комиссия ябык конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяли,
алар конкурс документларында күрсәтелгән критерийлар нигезендә ябык конкурста
җиңүчене ачыклау өчен кире кагылган. Ябык конкурста катнашу өчен гаризаларны
карау нәтиҗәләре буенча конкурс комиссиясе мондый гаризаларны кире какса яки
бары тик бер генә гариза конкурс документларында күрсәтелгән таләпләргә туры
килсә, ябык конкурс гамәлдә түгел дип таныла.
3.7.9. Ябык конкурста катнашу өчен гаризаларны бәяләү нәтиҗәләре
нигезендә Бердәм комиссия ябык конкурста катнашу өчен һәр гаризага, аларда
булган контрактны үтәү шартларының отышлылыгын киметү тәртибендә, тәртип
номеры бирә. Контрактны үтәүнең иң яхшы шартлары булган ябык конкурста
катнашу гаризасына беренче номер бирелә. Ябык конкурста катнашу өчен берничә
гаризада контрактны үтәү шартлары бертөрле булса, иң аз тәртип номеры ябык
конкурста катнашу өчен гаризага бирелә.
Ул конкурс документларында күрсәтелгән критерийлар нигезендә контрактны
үтәүнең иң яхшы шартларын тәкъдим итте һәм ябык конкурста катнашу гаризасына
беренче номер бирелде.

3.7.6. Бердәм комиссия сатып алуларда катнашучыларның 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 1 өлешенең 1, 10 пунктларында һәм 1.1
өлешендә (мондый таләп булганда) күрсәтелгән таләпләргә һәм товарлар, эшләр,
хезмәт күрсәтүләрне сатып алуның аерым төрләренә карата 44 – ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә билгеләнгән
таләпләргә туры килүен тикшерә. Бердәм комиссия сатып алуларда
катнашучыларның № 44-ФЗ Законның 31 статьясындагы 1 өлешенең 3-5, 7-9, 11
пунктларында күрсәтелгән таләпләргә туры килүен тикшерергә хокуклы. Бердәм
комиссия сатып алуларда катнашучыларга, күрсәтелгән таләпләр, 44-ФЗ номерлы
Федераль законның 31 статьясындагы 2 һәм 2.1 өлешләре нигезендә, хөкүмәт
тарафыннан билгеләнгән очраклардан тыш, күрсәтелгән таләпләргә туры килүкилмәүне раслау бурычын йөкләргә хокуклы түгел.
3.7.7. Бердәм комиссия ябык конкурста катнашучы, аны биргән, ябык конкурста
катнашучының конкурс документларында күрсәтелгән таләпләргә туры килмәгән
яисә мондый гариза конкурс тәртибендә күрсәтелгән таләпләргә туры килми дип
танылган очракта, ябык конкурста катнашу өчен гаризаны кире кага.
Комиссия ябык конкурста катнашучыларга конкурс документларында
күрсәтелгән таләпләргә туры килүен раслау бурычын йөкләргә хокуклы. Шул ук
вакытта әлеге таләпләр, катнашуы чикләнгән ябык конкурста катнашучыларның
барысына да бертигез дәрәҗәдә куела.
Ябык конкурста катнашу өчен гаризалар салынган конвертларны ачканнан соң
10 эш көне эчендә комиссия, № 44-ФЗ Законның 31 статьясындагы 2 өлеше
нигезендә, заказчы тарафыннан билгеләнгән таләпләргә туры килә торган сатып
алуларда катнашучыларны ачыклау өчен, квалификация алды сайлап алуын үткәрә.
3.8.2. Комиссия тарафыннан кабул ителгән карарларны нигезләп,
квалификация алды сайлап алу нәтиҗәләре, шул исәптән билгеләнгән таләпләргә
туры килә торган сатып алуларда катнашучылар исемлеге квалификация алды
сайлавы беркетмәсендә теркәлә, ул квалификация алды сайлап алу нәтиҗәләрен
ясау датасыннан соң өч эш көне дәвамында Бердәм мәгълүмат системасында
урнаштырыла.
Квалификация алды сайлап алу нәтиҗәләре сатып алулар өлкәсендә
контроль органда 44-ФЗ номерлы Федераль законда билгеләнгән тәртиптә
күрсәтелгән беркетмәнең бердәм мәгълүмат системасында урнаштырылганнан соң
10 көннән дә соңга калмыйча шикаять белдерелергә мөмкин.
3.8.3. Квалификация алды сайлап алу нәтиҗәләре буенча сатып алуларның
бер генә катнашучысы да билгеләнгән бердәм таләпләргә һәм өстәмә таләпләргә
туры килми дип табылмаса, бары тик бер генә сатып алу катнашучысы билгеләнгән
бердәм һәм өстәмә таләпләргә туры килә дип танылды, ябык конкурс чикләнгән
катнашу белән тәмамланмаган дип таныла.
3.8.4. Ябык конкурс юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия шулай ук 05.04.2013
ел, № 44-ФЗ Федераль закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне башкара.
ИКЕ ЭТАПЛЫ ЯБЫК КОНКУРС
3.9. Ябык ике этаплы конкурсны үткәргәндә, 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Федераль законның 85 статьясында билгеләнгән үзенчәлекләрне исәпкә
алып, ябык ике этаплы конкурсны үткәрү турында 2013 елның 5 апрелендәге 44-ФЗ
номерлы Закон нигезләмәләре кулланыла.
3.9.1. Ябык ике этаплы конкурсның беренче этабында Бердәм комиссия аның
катнашучылары белән мондый конкурста катнашу өчен беренче гаризалар биргән,
бу гаризаларда булган теләсә нинди тәкъдимнәр буенча фикер алышуны, сатып алу
объектына карата мондый конкурста катнашучыларның тәкъдимнәре буенча фикер

алышуны үткәрә. Ябык ике этаплы конкурста катнашучының тәкъдиме буенча фикер
алышканда, Бердәм комиссия ябык ике этаплы конкурста катнашучыларның
барысына да әлеге фикер алышуларда катнашу өчен тигез мөмкинлекләр бирергә
тиеш. Ябык ике этаплы конкурста катнашучының тәкъдиме буенча фикер алышуда
барлык катнашучылар да катнашырга хокуклы.
3.9.2. Ябык ике этаплы конкурсның беренче этабын үткәрү вакыты мондый
конкурста катнашу өчен беренче гаризалар салынган конвертларны ачу датасыннан
20 көннән дә артмаска тиеш.
Ябык ике этаплы ябык конкурсның беренче этабында узган фикер алышуның
нәтиҗәләре Бердәм комиссия тарафыннан аның беренче этабы беркетмәсендә
теркәлә, ул ябык ике этаплы конкурсның беренче этабы тәмамланганнан соң барлык
катнашучылар тарафыннан имзалана һәм күрсәтелгән беркетмәгә кул кую
датасыннан соң килә торган эш көненнән дә соңга калмыйча бердәм мәгълүмат
системасында урнаштырыла.
Ябык ике этаплы конкурсның беренче этабы беркетмәсендә күрсәтелә:
– конкурсның беренче этабын үткәрү урыны, датасы һәм вакыты;
– исеме (юридик зат өчен), фамилиясе, исеме, атасының исеме (физик зат
өчен), ябык ике этаплы конкурста катнашучының почта адресы, мондый конкурста
катнашу өчен гаризасы белән конверт ачыла торган конверт;
- сатып алу объектына карата тәкъдимнәр.
3.9.3. Ябык ике этаплы конкурсның беренче этабында үткәрелгән
квалификация алды сайлап алу нәтиҗәләре буенча сатып алуларның бер генә
катнашучысы да билгеләнгән таләпләргә һәм өстәмә таләпләргә туры килми дип
танылмаса, бары тик бер генә сатып алу катнашучысы гына шундый таләпләргә
туры килә дип танылды, ябык ике этаплы конкурс гамәлдә түгел дип таныла.
3.9.4. Ябык ике этаплы конкурсның икенче этабында Бердәм комиссия ябык
ике этаплы конкурста катнашучыларның барысына да, мондый бәйгенең беренче
этабыннан соң төгәлләштерелгән сатып алу шартларын исәпкә алып, контракт
бәясен күрсәтеп, ябык ике этаплы конкурста катнашу өчен, соңгы гаризаларны
тәкъдим итә.
Беренче этапны уздыруда катнашкан ябык ике этаплы конкурста катнашучы
ябык ике этаплы конкурсның икенче этабында катнашудан баш тартырга хокуклы.
Ябык ике этаплы конкурста катнашу өчен соңгы гаризалар ябык ике этаплы
конкурсның беренче этабында катнашучылар тарафыннан тапшырыла, ябык ике
этаплы конкурсны үткәрү турында 5.04.2013 № 44-ФЗ Закон нигезләмәләре, әлеге
Нигезләмәнең 3.1 пункты нигезендә, ябык ике этаплы конкурсны үткәрү өчен
билгеләнгән срокларда һәм ябык ике этаплы конкурста катнашуга гаризалар
салынган конвертларны ачу датасыннан чыгып исәпләнә.
3.9.5. Ябык ике этаплы конкурста катнашу өчен соңгы гаризалар бирү вакыты
тәмамланганнан соң, шундый бер генә гариза да бирелмәсә яки бер генә гариза да
бирелмәсә, йә бары тик бер генә гариза 5.04.2013 ел, № 44-ФЗ һәм конкурс
документларына туры килә дип танылды, йә Бердәм комиссия барлык гаризаларны
кире какты, ябык ике этаплы конкурс гамәлдә түгел дип таныла.
3.9.6. Конкурс документларына эксперт бәясен, ябык ике этаплы конкурста
катнашучыларны квалификация алды сайлап алу, ябык ике этаплы конкурсларда
катнашучыларның өстәмә таләпләргә туры килү-килмәвен бәяләү максатында ябык
ике этаплы конкурсларны үткәргәндә заказ бирүче экспертларны, эксперт
оешмаларын җәлеп итәргә хокуклы.
3.9.7. Ябык ике этаплы конкурс юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия шулай
ук 44-ФЗ номерлы федераль закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне
башкара.

АЧЫК АУКЦИОН
3.10. Ябык аукцион үткәрү юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны,
башкаручыны) билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия
вазыйфасына түбәндәгеләр керә.
3.10.1. Бердәм комиссия ябык аукционда катнашуга гаризаларны ябык
аукцион турында документлар белән билгеләнгән таләпләргә туры килү өлешендә
карый. Ябык аукционда катнашу өчен гаризаларны карау срогы, аларны бирү вакыты
тәмамланганнан соң, 10 көннән дә артмаска тиеш. Ябык аукционда бер катнашучы
тарафыннан бер үк лотка карата ябык аукционда катнашу өчен ике яки аннан да
күбрәк гариза бирү факты ачыкланган очракта, элек бирелгән гаризалар бу
катнашучы тарафыннан алынмаган булса, аның әлеге лотка карата бирелгән барлык
заявкаларын Бердәм комиссия мондый катнашучыга карамый һәм кире кайтармый.
3.10.2. Ябык аукционда катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре буенча
бердәм комиссия мондый гаризаларны биргән сатып алуларда катнашучыларны
ябык аукционда катнашуга кертү, аларны ябык аукционда катнашучылар дип тану
яки сатып алуларда катнашучыларны ябык аукционда катнашуга кертүдән баш тарту
турында Карар кабул итә. Бердәм комиссия мондый гаризаларны карау беркетмәсен
төзи, ул утырышта катнашучыларның барысы да ябык аукционда катнашу өчен
гаризаларны карау тәмамланган көнне Бердәм комиссия әгъзалары тарафыннан
имзалана.
Күрсәтелгән беркетмәдә мәгълүмат булырга тиеш:
– ябык аукционда катнашуга гариза биргән сатып алуларда катнашучылар
турында;
– бу катнашучыларны ябык аукционда катнашуга кертү һәм аларны ябык
аукционда катнашучылар дип тану турында карар;
– әлеге катнашучыны әлеге карарны нигезләп, ябык аукционда катнашуга
кертүдән баш тарту турында, шул исәптән әлеге Федераль закон нигезләмәләре һәм
ябык аукционда катнашу өчен гариза биргән сатып алуларда катнашучы туры килми
торган башка норматив хокукый актлар нигезләмәләре, шул исәптән әлеге Федераль
закон нигезләмәләре дә.;
– бу катнашучының ябык аукционда катнашуга гаризасы туры килми торган
ябык аукцион турындагы документлар нигезләмәләре, ябык аукцион турындагы
документлар һәм норматив хокукый актлар таләпләренә туры килми торган мондый
гариза нигезләмәләре;
– әлеге Федераль законның 14 статьясы нигезендә кабул ителгән норматив
хокукый актларда каралган очракларда гаризаны кире кагу турында;
– аукцион комиссиясенең һәр әгъзасының әлеге аукционда катнашуга сатып
алу катнашучысын кертү турындагы карары турында;
– әлеге катнашучыны ябык аукционда катнашуга кертүдән баш тарту турында.
3.10.3. Әгәр ябык аукционда катнашу өчен гаризаларны карау нәтиҗәләре
буенча бердәм комиссия ябык аукционда катнашуга гаризалар биргән барлык сатып
алуларның катнашучыларын да ачык аукционда катнашуга кертүдән баш тарту яки
ябык аукционда катнашуга гариза биргән сатып алуларның бер катнашучысын гына
тану турында Карар кабул итсә, аның катнашучысы булып ябык аукцион тора дип
таныла. Әгәр дә ябык аукцион турындагы документ белән ике һәм аннан күбрәк лот
каралган булса, ябык аукцион бары тик ябык аукционда катнашуга гариза биргән
ябык аукционда катнашудан баш тарту турында Карар кабул ителгән лотка карата
гына үткәрелмәгән дип таныла яки ябык аукционда катнашуга рөхсәт бирү һәм ябык
аукционда бары тик бер генә катнашучыны гына катнаштыру турында Карар кабул
ителгән.

3.10.4. Ябык аукцион заказчы тарафыннан Бердәм комиссия әгъзалары, ябык
аукционда катнашучылар яки аларның вәкилләре катнашында үткәрелә.
Аукциончыларны аукцион комиссиясе әгъзалары арасыннан ачык тавыш бирү юлы
белән күпчелек тавыш белән сайлыйлар.
Бердәм комиссия ябык аукцион башланыр алдыннан ябык аукционда
катнашучыларны яки аларның вәкилләрен терки. Берничә лот буенча ябык аукцион
уздырылган очракта, аукцион комиссиясе һәр лот башланыр алдыннан ябык
аукционда катнашучыларны яки аларның вәкилләрен, мондый лотка карата ябык
аукционда катнашуга гаризалар биргән вәкилләрне терки. Ябык аукционда
катнашучыларга яки аларның вәкилләренә теркәлгәндә алдан уйланган карточкалар
бирелә.
Аукционист ябык конкурсны белдерүдән башлый:
– лот номерлары (берничә лот буенча ябык аукцион үткәрелгән очракта);
– сатып алу объекты исеме;
– контрактның башлангыч (максималь) бәясе;
– аукцион адымы;
-ачык аукционга килмәгән ябык аукционда катнашучыларның исемнәре;
– ябык аукционда катнашучыларга яисә аларның вәкилләренә контракт бәясе
турында үз тәкъдимнәрен белдерергә.
3.10.5. Алар беренче булып аукционда катнашучы яки аның вәкиленең
карточкаларын игълан итә, алар аукцион адымына төшерелгән контрактның
башлангыч (максималь) бәясе һәм бәясе, шулай ук контрактның яңа бәясен, аукцион
адымы һәм контракт бәясе түбәнәйгән адымга төшерелгән контрактның яңа бәясен
күтәрделәр.
Ачык аукцион аукцион, аукцион бәясен өч тапкыр игълан иткәннән соң, ябык
аукционда катнашучыларның берсе дә яки ябык аукционда катнашучыларның берсе
дә карточка күтәрмәсә, ябык аукцион тәмамланган дип санала. Бу очракта
аукциончы ябык аукцион (лот) тәмамлану турында игълан итә, контракт бәясе
турында соңгы һәм соңгы тәкъдимнәр, карточкалар номеры, җиңүче исеме һәм
контракт бәясе турында соңгы тәкъдим ясаган мондый аукционда катнашучы исеме.
Ачык аукционның җиңүчесе дип контрактның иң түбән бәясен тәкъдим иткән
мондый аукционда катнашучы таныла.
3.10.6. Заказ бирүче мәҗбүри тәртиптә ябык аукцион беркетмәсен алып бара,
анда булырга тиеш:
– ябык аукцион үткәрү урыны, датасы һәм вакыты;
– ябык аукционда катнашучылар турында мәгълүмат;
- контрактның башлангыч (максималь) бәясе;
- контракт бәясе турында соңгы һәм соңгы тәкъдимнәр;
– юридик затның атамасы һәм урнашу урыны (юридик зат өчен);
- фамилиясе, исеме, атасының исеме (булса);
– яшәү урыны (физик зат өчен);
- ябык аукционда җиңүченең һәм аукционда катнашучының почта адресы, ул
контракт бәясе турында соңгы тәкъдим ясады.
3.10.7. Ябык аукцион беркетмәсе заказчы, бердәм комиссиянең барлык
әгъзалары тарафыннан ябык аукцион уздырылган көнне имзалана. Ябык аукцион
беркетмәсе ике нөсхәдә төзелә, шуларның берсе заказчы карамагында кала.
Контракт ябык аукцион беркетмәсенә кул куелганнан соң 10 көннән дә соңга
калмыйча төзелергә мөмкин.
3.10.8. Ябык аукцион юлы белән тәэмин итүчене (подрядчыны, башкаручыны)
билгеләү процедурасын гамәлгә ашырганда, Бердәм комиссия шулай ук 05.04.2013
ел, № 44-ФЗ Федераль закон нигезләмәләре нигезендә башка гамәлләрне башкара.

4. Бердәм комиссия төзү һәм эш тәртибе
4.1. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия даими нигездә
эшләүче коллегиаль орган булып тора.
4.2. Сатып алуларны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия составы
«Лениногорск муниципаль районы»муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты
җитәкчесе карары белән раслана. Карар белән сатып алуларны гамәлгә ашыру
буенча бердәм комиссия рәисе, рәис урынбасарлары, сатып алуларны гамәлгә
ашыру буенча бердәм комиссия секретаре билгеләнә. Сатып алуларны гамәлгә
ашыру буенча бердәм комиссия әгъзаларының саны тавыш хокукы белән кимендә
биш кеше булырга тиеш.
4.3. Бердәм комиссия составына нигездә узган затларны кертәләр
сатып алулар өлкәсендә һөнәри яңадан әзерләү яки квалификация күтәрү,
шулай ук сатып алу объектына караган махсус белемнәргә ия булган затлар.
4.4. Бердәм комиссия әгъзалары була алмый:
– заказ бирүче конкурс документларын, конкурс заявкаларын, квалификация
алды сайлап алуында катнашучыларны, конкурста катнашучыларның өстәмә
таләпләргә туры килүен бәяләргә җәлеп иткән экспертлар;
– гаризалар тапшырган сатып алуларда катнашучылар оешмалар штатында
торалар, алар сатып алуларда катнашуга гариза бирделәр;
– акционерлар, идарә әгъзалары, сатып алуда катнашучы оешмалар
кредиторлары;
– сатып алулар өлкәсендә контроль органының вазыйфаи затлары, алар
турыдан-туры сатып алулар өлкәсен контрольдә тота;
- сатып алуда катнашучы җитәкчесенең ире;
– сатып алуда катнашучы җитәкченең якын туганнары (әти-әниләре,
балалары, бабай, әби, оныклары, тулы һәм тулы булмаган энеләре һәм сеңелләре);
- җитәкченең уллыкка алучылары яки сатып алуда катнашучының җитәкчесе
тарафыннан уллыкка алынган.
Бердәм комиссия составында әлеге затлар ачыкланган очракта, комиссия төзү
турында Карар кабул иткән заказчы аларны сатып алуларда катнашучылар йогынты
ясый алмый торган Тәэминатчыларны (подрядчыларны, башкаручыларны) билгеләү
нәтиҗәсендә шәхсән кызыксынмаган һәм башка физик затлар белән алыштырырга
тиеш.
4.5. Комиссия әгъзаларын алыштыру заказчы, бердәм комиссия рәисе карары
буенча рөхсәт ителә.
4.6. Комиссия, комиссия утырышында аның әгъзаларының гомуми санының
кимендә 50 проценты катнашса, үз функцияләрен башкарырга хокуклы. Комиссия
әгъзалары комиссия рәисе тарафыннан комиссия утырышын үткәрү урыны, датасы
һәм вакыты турында үз вакытында хәбәр ителергә тиеш. Карарны читтән торып
тавыш бирү юлы белән комиссия әгъзалары кабул итү, шулай ук алар тарафыннан
үз вәкаләтләрен бүтән затларга тапшыру рөхсәт ителми.
4.7. Комиссия утырышларын үткәрү урыны, датасы һәм вакыты турында
Бердәм комиссия әгъзаларына хәбәр итү, утырышның көн тәртибе турында
мәгълүмат булган чакыру юлы белән, мондый утырышны үткәрү датасына кадәр ике
эш көненнән дә соңга калмыйча гамәлгә ашырыла. Чакыру әзерләү, аны имзалау
өчен рәискә тапшыру һәм комиссия әгъзаларына юллау комиссия секретаре
тарафыннан башкарыла.
4.8. Бердәм комиссия рәисе йә аны алмаштыручы зат:
– Бердәм комиссия эшенә гомуми җитәкчелек итүне гамәлгә ашыра һәм үзенә
йөкләнгән бурычларны һәм функцияләрне, әлеге Нигезләмәне үтәү өчен җавап тота;
– утырышны вәкаләтле вәкил дип игълан итә һәм тиешле әгъзалар
булмаганлыктан аны күчерү турында Карар Чыгара;

– Бердәм комиссия утырышларын ача һәм алып бара, тәнәфесләр игълан итә;
- кирәк булган очракта, бердәм комиссиягә эшкә экспертларны җәлеп итү
мәсьәләсен чыгара;
- Бердәм комиссия эше барышында төзелгән беркетмәләргә кул куя.
4.9. Бердәм комиссия секретаре, кирәкле документларны рәсмиләштерүне
һәм җибәрүне дә кертеп, Бердәм комиссия утырышларын әзерләүне, аларның
функцияләренә караган барлык мәсьәләләр буенча бердәм комиссия әгъзаларына
хәбәр итүне (шул исәптән комиссия эшендә катнашучы затларга утырышларны
үткәрү вакыты һәм урыны турында хәбәр итүне һәм комиссия әгъзаларын кирәкле
материаллар белән тәэмин итүне дә кертеп) гамәлгә ашыра. Заказчының контракт
хезмәте турындагы Нигезләмә (контракт идарәчесенең вазифа инструкциясе)
нигезендә контракт хезмәте (контракт идарәчесе) белән хезмәттәшлекне тәэмин итә.
4.10 «Лениногорск муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Башкарма
комитеты товар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр, бина, оргтехника һәм канцтоварлар
сатып алуны гамәлгә ашыру буенча бердәм комиссия әгъзаларын тәэмин итә, шулай
ук товарлар, эшләр, хезмәт күрсәтүләр сатып алуны гамәлгә ашыру һәм аларга
йөкләнгән хезмәт бурычларын үтәү буенча бердәм комиссия әгъзалары тарафыннан
шартлар тудыра.
5. Бердәм комиссиянең хокуклары, бурычлары һәм җаваплылыгы
5.1. Бердәм комиссия әгъзалары хокуклы:
– карау өчен бирелгән барлык документлар һәм конкурста, аукционда яки
котировкаларны соратып алу, тәкъдимнәр соратып алу өчен гариза тутыручы
белешмәләр белән танышу;;
- Бердәм комиссия утырышларында көн тәртибе мәсьәләләре буенча чыгыш
ясарга;
- Бердәм комиссия төзегән беркетмәләрнең дөреслеген, шул исәптән бу
беркетмәләрдә үз чыгышыңны дөрес итеп чагылдыруның дөреслеген тикшерергә.
5.2. Бердәм комиссия әгъзалары бурычлы:
- Бердәм комиссия утырышларында катнашу – чакырылган очраклардан тыш
хөрмәтле сәбәпләр (вакытлыча эшкә сәләтсезлек, командировка һәм башка
мөһим сәбәпләр);
– үз компетенциясе чикләрендә карарлар кабул итәргә.
5.3. 44-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләрен бозып кабул ителгән Бердәм
комиссия карары
әлеге Нигезләмәдән күренгәнчә, сатып алуларның теләсә кайсы катнашучысы
тарафыннан 05.04.2013 ел, № 44-ФЗ законда билгеләнгән тәртиптә шикаять
бирелергә мөмкин һәм сатып алулар өлкәсендә контроль органы карары буенча
гамәлдә түгел дип танылды.
5.4. Сатып алулар өлкәсендә контракт системасы турында Россия
Федерациясе законнарын һәм башка норматив хокукый актларны бозуда гаепле
затлар Россия Федерациясе законнары нигезендә дисциплинар, граждан-хокукый,
административ, җинаять җаваплылыгына ия.5.5. Заказчы карары буенча бердәм
комиссия әгъзаларын ротацияләү гамәлгә ашырылырга мөмкин. Мондый ротация,
комиссия составында кызыксынган затларның эшләвенә юл куймау, шулай ук
коррупцион рискларны киметү һәм булдырмау, сатып алуларны тормышка ашыру
сыйфатын арттыру максатларында, Бердәм комиссия әгъзаларының кимендә 50
процентын алмаштырудан гыйбарәт.
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